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Abstract

Projektering för återupptagande av elproduktion vid småskaligt
vattenkraftverk
Planning for resumption of power generation at a
small-scale hydropower plant

Andreas Gröndal, Ambjörn Gillsäter

Due to historically low prices for electricity in Sweden, many small-scale hydropower
plants were closed down. A small-scale power plant has more or less the same
maintenance costs as larger plants, but doesn’t generate as much income. Today’s
increasing price for electricity in combination with a desire for renewable energy
sources makes small-scale hydropower interesting again. The sawmill in Venås is a
facility of that kind. During the 1920´s two Francis turbines were installed as power
source for the machinery and a small private DC-grid. In 1966 the dam collapsed and
the facility was therefore retired. There is a possibility that the station can once again
be used as a power station to feed electricity to the grid. This will demand a large
amount of work and economic investment. Therefore is both technical and
economical calculations needed in order to get the facility profitable. This report
includes such calculations for the Venås station.
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Sammanfattning 
I Venås finns ett gamalt sågverk med tillhörande vattenkraftstation vilka har varit nedlagda 

sedan 1966. Nu vill ägarna återuppstarta kraftproduktionen i vattenkraftstationen. Denna 

rapport har arbetats fram för att ge ett beslutsunderlag för ett eventuellt återupptagande av 

elproduktion vid Venåssågen. Tre förslag till åtgärder före uppstart inkluderas i rapporten.  

Dessa tre förslag består av olika turbinuppställningar: 

 befintlig turbin med slukvolym på 0,5 m
3
/s 

 ny turbin med slukvolym på 2,52 m
3
/s 

 nyinköpt begagnad turbin med en slukvolym på 1,5 m
3
/s 

 

För dessa förslag redovisas även åtgärder för damm, byggnad och vattenvägar. Även 

generator, transformator samt styrning behandlas i rapporten. 

 

Det första förslaget bygger på att befintlig turbin utnyttjas. Denna kan tillvarata 0,5 m
3
/s 

vatten och producerar utifrån detta 54 MWh/år och maximal effekt är 16 kW. Förslaget 

kommer att kräva en investering på 803 000 kr och utifrån energiproduktionen beräknad 

möjlig investering med lönsam verksamhet uppgår till 493 000 kr. Detta innebär att förslaget 

inte kommer att vara ekonomiskt genomförbart då allt för lite elenergi produceras i 

förhållande till den investering som krävs. 

 

För att producera mer elenergi föreslås att en ny turbin med en slukvolym på 2,52 m
3
/s 

installeras. Denna kommer att tillvarata en stor del av den energi som finns tillgänglig i ån. 

Elproduktionen uppgår till 161 MWh/år med toppeffekten 93 kW. Den investering som krävs 

för att få förslaget operativt är 3 360 000 kr och den investering som är ekonomiskt möjlig är 

1 461 000 kr. Denna investering genererar mycket mer elenergi än tidigare förslag, dock så 

kommer investeringskostnaden vara allt för hög i förhållande till den producerade elenergin. 

 

För att minska den investering som krävs gentemot nyanskaffningsförslaget så föreslås en 

begagnad turbin med en slukvolym på 1,5 m
3
/s. Denna kommer alltså att generera mer 

elenergi an den ursprungliga turbinen samtidigt som investeringen ligger lägre än för den nya 

turbinen. Den elektriska energin som kan utvinnas med den begagnade turbinen är 112 

MWh/år med toppeffekten 55,5 kW. Den investering som krävs för att driftsätta förslaget är 

706 000 kr medan den investering som är ekonomiskt möjlig är 1 018 000 kr. Detta innebär 

att det sistnämnda förslaget är det enda som ger positivt ekonomiskt resultat. Anledningen är 

att utrustningen är billig relativt den energi som kan utvinnas. Därför föreslås att en begagnad 

turbin köps in. 

 

Innan föreslagna åtgärder vidtas bör tillstånd att uppföra damm fås, även möjligheter till 

reglerdamm bör undersökas. Utöver detta måste kostnad för framdragning av servisledning 

klargöras med nätägaren.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört åt Venås kraftinnovation ekonomisk 

förening. Det är den avslutande delen på utbildningen Masterprogrammet i förnybar 

elgenerering vid Uppsala universitet. 

 

Vi vill speciellt tacka Peter Ruyter, Cargo & Kraft turbin AB för snabba svar på frågor samt 

studiebesök vid turbintillverkning samt Kjell-Åke Nilsson, Sweco för hjälp med information 

om gamla turbiner. Vi vill även tacka Cramo Hudiksvall för lån av mätutrustning samt vår 

ämnesgranskare Thommy Karlsson. 

 

 

Ambjörn Gillsäter 

Andreas Gröndal 

 

Uppsala, september 2012  
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Variabeldeklaration 
Variabler redovisas i den ordning som de förekommer i rapporten 

Symbol Enhet Benämning 

𝑄 m
3
 Vattenflödet 

 m Fallhöjden 

𝜌 kg/m
3
 Densiteten 

𝑔 m/s
2
 Tyngdaccelerationen 

𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛  - Turbinverkningsgrad 

𝜇𝑐  - Kontraktionskoefficient 

𝐵𝑢  m Utskovets bredd 

𝑢  m Vattnets höjd över utskovets krön 

𝑝𝑠  Pa Statiskt tryck 

𝑢 m/s Strömningshastighet 

𝑧 m Relativ höjd 

𝐿 m Längd 

𝐻𝑡𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔  mvp Tryckförlust enl. Manning 

𝑀 m
1/3

/s Mannings tal 

𝑅  m Hydrauliska radien 

𝐴 m
2
 Tvärsnittsarean 

𝑃𝑣 m Den våta perimetern 

∆𝑄 m
3
/s Flödesskillnaden före och efter stängning/öppning 

𝑐 m/s Våghastigheten 

𝑇𝑟  s Reflektionstiden 

𝑇𝑐  s Stängningstiden 

𝐸𝑤  N/m
2
 Vattnets bulkmodul 

𝑒 m Rörväggens tjocklek 

𝐸𝑝  N/m
2
 Rörets bulkmodul 

∆𝑦 m Skillnad i vattennivå före och efter stängning/öppning 

𝑢0 m/s Ursprunglig flödeshastighet 

K - Formfaktor för gallerprofilen  

𝑠 m Godstjocklek 

b m Spaltbredden 

ϕ ° Gallrets lutning mot horisontalplanet 

𝑔  m Gallrets höjd 

𝐵𝑔  m Gallrets bredd 

𝐻𝑡𝐾𝑖𝑟𝑐 𝑚𝑒𝑟  mvp Tryckförlusten enl. Kirchmer 

𝑓 - Friktionsfaktor 

𝐷𝑡  m Tubens diameter 

𝑢 m/s Vattnets strömningshastighet 

𝜈 m
2
/s Vattnets kinematiska viskositet 

𝑅 m Radie 

𝑘𝑠 mm Sandskrovligheten enl. Nikuradse  

𝐻𝑡𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦  mvp Tryckförlusten enl. Darcy-Weisbach  

Δ𝐻𝑗  m Tryckökning enligt Joukowski 

𝐻𝐿 mvp Engångsförlust 

𝐾𝐿 - Engångsförlustkoefficient 

𝑎 m/s Ljudets hastighet i vatten 

ps Pa Trycket efter turbinen 

𝑝𝑎𝑡𝑚  Pa Atmosfärstrycket 

𝑠 m Sughöjd(höjdskillnaden mellan en punkt precis efter 

turbinen och den nedre vattenytan) 

𝑢𝑒  m/s Vattenhastighet efter turbinen 
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𝛥𝑝𝑓𝑠  Pa Tryckförluster i sugröret 

𝑝𝑎𝑡𝑚 ,𝑚𝑣𝑝  mvp Atmosfärstryck 

σ - Thomas koefficient 

𝑛𝑞  varv/min Turbinens specifika varvtal 

𝑛 varv/min Varvtal 

𝜔𝑖𝑛   varv/min Varvtal på remskiva för ingående effekt 

𝜔𝑢𝑡  varv/min Varvtal på remskiva för utgående effekt 

𝑑𝑢𝑡  mm Diameter på remskiva för utgående effekt 

𝑑𝑖𝑛  mm Diameter på remskiva för ingående effekt 

𝑛1 varv/min Det synkrona varvtalet 

𝑓 Hz Elnätets frekvens 

𝑝 - Antalet poler i statorn 

𝑛2 varv/min Rotorns varvtal 

𝑠 - Eftersläpet, vanligen mellan 2 % -6 % 

𝑃3𝑓𝑎𝑠  W Total aktiv effekt i alla tre faser 

𝑈  V Huvudspänning 

𝐼𝑙  A Linjeström 

𝑈1 V Primärspänning 

𝐼1 A Primärström 

𝑁1 - Antal lindningsvarv på lindningsvarv 

𝑈2 V Sekundärspänning 

𝐼2 A Sekundärström 

𝑁1 - Antal lindningsvarv på lindningsvarv 

𝑑1 - Diskonteringsfaktor 1 

𝑑2 - Diskonteringsfaktor 2 

𝑛å𝑟  - Antalet år 

𝑟 - Kalkylräntan 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Med dagens stigande elpriser och ökade miljömedvetenhet är intresset för småskalig 

vattenkraft på uppgång. De kraftstationer som tidigare lagts ned till följd av dålig lönsamhet 

börjar återigen bli intressanta att återuppta.  

 

Det gamla kraft- och sågverket i Venås har återigen blivit intressant som elproducerande 

anläggning, främst för att göra fastigheten egenfinansierande och i andra hand generera 

ekonomisk vinst. Resterande delar av fastigheten är idag inte intressanta ur ett ekonomiskt 

perspektiv då skogsmarken endast omfattar ca 2 ha och sågverket är ett öppet museum. Till 

detta ska läggas till att fastigheten inte ligger nära annan bebyggelse och därför inte är 

intressant att hyra ut till annan verksamhet.  

1.2 Syfte 

Återge en beskrivning av de tekniska åtgärder som krävs för att återuppta elkraftproduktion 

vid det nedlagda kraft- och sågverket i Venås. Utöver de nödvändiga åtgärderna ska framtida 

moderniseringsförslag med tekniska och ekonomiska konsekvenser samt möjligt elenergiuttag 

presenteras. Detta ska resultera i beslutsunderlag för nödvändiga investeringar i ett fall där 

kraftproduktion ska återupptas.  

  

Fokus för moderniseringsförslagen ska vara att generera tillräckligt med elenergi i förhållande 

till investering för att verksamheten ska bära sina egna kostnader.  

1.3 Avgränsningar 

Beskrivningen av åtgärder som behöver vidtas innan driftsättning har en teknisk inriktning 

med ekonomiska konsekvenser av åtgärderna presenterade. De tekniska delar som kommer att 

analyseras är: 

 Generator  

 Turbin 

 Styrning och övervakning 

 Vattenvägar 

 Dämning  

Vad det gäller dämning så kommer ett förslag till dammtyp, samt dess egenskaper att 

presenteras. Även energitransport mellan generator och turbin samt mellan generator och 

elnät kommer att behandlas. Enbart turbintyperna Francis och Kaplan kommer att tas upp i 

rapporten. Växlar mellan turbin och generator kommer att tas med som remväxlar där 

planrem och kilrem behandlas. Dessa kommer att medräknas utan hänsyn till verkningsgrad 

då denna varierar stort beroende på remfabrikat, montering med mera.  

1.4 Historia  

Sedan 1850-talet har det bedrivits industriverksamhet på fastigheten i Venås i nordvästra 

Hälsingland. Verksamheten har bestått av ett sågverk och skogsbruk samt en liten 

lastbilsverkstad. På sågverket tillverkades exempelvis sågat och hyvlat virke samt spån och 

isolering till lådor åt LM Ericsson. För att driva sågen har den intilliggande Lumpån använts 

för att förse sågverket med kraft i form av vattenkraft. Detta har nyttjats både som direkt 

remdrift från turbinaxlar samt via genererad el från generatorer.  
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En bit in på 1900-talet fick ägaren Lars Skog tillstånd att reglera vattennivån i den uppströms 

liggande sjön Tovåssjön. Detta ledde till att en hel del överskottsel producerades och kunde 

levereras till byarna Högtomt och Venås som då för första gången blev elektrifierade, tack 

vare Lars verksamhet. Då sågverkets kapacitet utökades kom också dieselmotorer att 

användas för att hjälpa till att driva sågen.  

 

År 1966 förolyckades dock Lars vid en tragisk olycka när han hackade is vid dammluckorna 

när dessa brast. I och med denna olycka så lades verksamheten i sågverket tyvärr ned och 

ansvaret för elförsörjningen till Högtomt och Venås övergick till regionens kraftbolag. 

Fastigheten övergick till Lars fru Gerd Skog för att senare övergå till dottern Ingrid Skog 

Iversen. Numera är hela sågverket ett öppet museum där alla maskiner står kvar att beskåda 

för allmänheten. 

1.5 Felkällor 

De flödesdata som samtliga beräkningar av energi har baserats på är framtagna av SMHI med 

hjälp av en hydrologisk modell vilket gör att det kan skilja mot verkliga värden. Förlusterna 

har beräknats med inom strömningslära vedertagna ekvationer, dessa är dock inte helt precisa 

och de ytråhetsvärden som använts är inte framtagna specifikt för den aktuella platsen. För 

befintlig tub är ytråhetsvärdet okänt och en felaktig uppskattning utifrån tabell kan ge stora 

skillnader i producerad elenergi. Vid nyanskaffning av tub erhålles ytråhetsvärdet från 

tillverkaren och ger därför en mer tillförlitlig beräkning. 

 

För alla beräkningar har konstant verkningsgrad för turbin och generator antagits. Detta leder 

till att beräkningarna för låga flöden visar något högt energiuttag, för helheten gör det inte 

skillnad på mer än ett fåtal megawattimmar då det jämförelsevis är lågt energiinnehåll i de 

låga flödena.  

 

De kostnadsberäkningar som gjorts för de olika förslagen är baserade på prisuppgifter från 

prislistor samt uppskattad tids-, personal- och materialåtgång. Beräkningarna kan därför skilja 

från verkliga priser med uppskattningsvis 10 %. 

 

Räntor i de ekonomiska kalkylerna är baserade på uppgifter från investeringsberäkning gjord 

av Cargo & Kraft Turbin AB och kan behöva justeras vid faktiskt lån 

 

De procentsatser som ligger till grund för beräkningarna av underhållskostnader är från 2004 

och kan ha förändrats. Fastighetsskatten har uppdaterats till aktuell procentsats.  
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2 Metod 
Projekteringen kommer att inleddes med en litteraturstudie i syfte att kunna presentera en 

bakomliggande teori för i kraftverket ingående delar. Denna behandlar vattenvägar, turbin, 

styrning och övervakning, generator, damm och elektrisk överföring. Utöver detta presenteras 

kalkylmetoden nuvärdesmetod. Efter det att den bakomliggande teorin klargjorts beskrivs 

vilken utrustning som finns i dagsläget samt vilka åtgärder som krävs för att få denna 

operativ. De delar som inte anses brukbara ges ett nyanskaffningsförslag. När detta har 

avhandlats ges åtgärdsförslag för att ge en effektivare och mindre underhållskrävande 

elkraftproduktion. Hela arbetsgången visas i Figur 1. 

 

 
Figur 1. Arbetsgång 

För att analysera flödet som kan tas tillvara i stationen, det flöde som måste spillas förbi och 

hur mycket av det tillvaratagna flödet som kan omvandlas till elektrisk energi konstrueras en 

Matlab-modell. Denna modell läser in tillflöde enligt SMHI och beräknar mängden vatten 

som passerar genom stationen med slukvolym och förbiflöde givet. Data från SMHI är över 

perioden 1990-01-01 till 2011-12-31 och är baserade på en flödesmodell. Dessa värden lagras 

i en Matlab-vektor (matris med en kolumn) vilken programmet sedan använder för att räkna 

ut effekten i varje flödespunkt, alltså en gång per dygn. Dessa effekter räknas sedan om till 

energi genom att multiplicera med dygnets timmar. Därefter summeras energin per dygn över 

hela perioden och divideras med längden av flödesvektorn. Medelenergin per dygn erhålles 

då, denna multipliceras sedan med antalet dagar på ett år för att få års-medelvärde. En sådan 

Matlab-modell har gjorts för varje driftsättningsalternativ, de bygger dock på samma princip.  

 

Hydrauliska förluster beräknas med hjälp av Mannings ekvation för kanalen, Darcy-

Weisbachs ekvation för tuben samt Kirchmers ekvation för gallret. Därtill uppkommer 

engångsförluster som medräknas med hjälp av tabellvärden för engångsförlustkoefficienter. 

Samtliga förluster räknas på samma vis som energin. En effekt beräknas, vilken omräknas till 

energi som sedan summeras över mätperioden för att sedan divideras med mätperiodens 

längd. Från detta fås medelenergin per dygn vilken används för att beräkna årsmedelenergin. 

 

Verkningsgrad hos turbin och generator räknas som konstanta oavsett flöde. Utskriften från 

programmet visar energi utan hänsyn till förluster, energi med förluster inräknat, maximal 

turbineffekt, maximal generatoreffekt, medelförluster i tilloppskanal, galler, tub och 

utloppskanal. Även engångsförluster visas.   
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Den ekonomiska analysen genomförs med nuvärdesmetoden. Ett Excel-ark har konstruerats 

för att utifrån producerad elenergi, önskad andel egen insats av kapital, önskad avkastning, 

andel lånat kapital, ränta, antal år för avbetalning, årliga underhållskostnader ge möjlig 

investering. För att kunna beräkna möjlig investering med bibehållet positivt nuvärde används 

Excels inbyggda målsök-funktion vilken iterativt beräknar möjlig investering då nuvärde är 

satt till 1.  
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3 Bakomliggande teori 

3.1 Typisk småskalig vattenkraftstation 

I en vattenkraftstation av mindre skala finns, i likhet med större kraftstationer, turbin, 

generator samt regler- och elsystem. Eventuell transformator placeras vanligen i en separat 

transformatorbyggnad alternativt utomhus. Utformningen av stationen kan se ut på många 

olika sätt, två vanliga typer visas i Figur 2.  

 
Figur 2. Vanliga typer av utformning på kraftstationer

1
 

De stora skillnaderna mellan dessa två sätt är hur turbinaxeln är orienterad samt hur turbinen 

är installerad, öppen sump eller i så kallat slutet maskinskåp. Huruvida turbinaxeln monteras 

horisontellt eller vertikalt beror på hur det naturliga fallet ser ut samt på hur byggnaden 

önskas utformas. Vertikal axel ger en ganska hög men kortare byggnad medan en horisontell 

axel följaktligen ger en lägre men längre byggnad. Det finns flera fördelar med vertikal axel 

och öppen sump, en är att det inte behövs någon genomgång för turbinaxeln i sumpväggen. 

Detta medför att konstruktionen blir enklare då inga tätningar kring axlar och dylikt behövs 

vilket blir billigare än om turbinen skulle behöva kapslas in. Dock är modellen med öppen 

sump bara användbar upp till runt 8 meters fallhöjd varefter metoden blir svår att hantera på 

grund av turbinaxelns längd. Vid fallhöjder över 8 m behöver turbinen monteras antingen i en 

sluten trycksatt sump eller i ett slutet maskinskåp. 

 

Den stora fördelen med en horisontell axel är att ingen hastig höjdförändring i vattendraget 

behövs till skillnad mot vertikal turbinaxel. Dock får fallhöjden inte överstiga 10 meter pga. 

                                                 
1
 Engström, Staffan. s. 36 
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risken för kavitation av den anledningen att löphjulet hamnar för högt över den nedre 

vattennivån. Turbinen kan inte monteras under den nedre vattenytan då generatorn kommer 

att hamna under vattnet vilket ses i Figur 2.
2
 

 

Materialet som används för konstruktion av bärande delar i stationen samt vattenvägar är 

vanligtvis betong, men vid mindre stationer går det att använda material så som metall, trä 

och plast.
3
 

 

Då en kraftstation ska uppföras bör det betänkas att turbin och vattenvägar dimensioneras av 

flödet, det gäller då att fallhöjden är tillräckligt stor för att stationen inte ska bli för dyr i 

förhållande till den effekt som kan tas ut.  

 
Ekvation 1. Vatteneffekt som funktion av flöde och fallhöjd 

𝑃𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝑄𝜌𝑔 
 

Ekvation 2. Turbineffekt som funktion av flöde och fallhöjd 

𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 = 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝑄𝜌𝑔 
 

Eftersom turbin och vattenvägar dimensioneras efter vattenflödet spelar fallhöjden en stor roll 

i hur dyr anläggningen blir relativt hur effekt som kan tas ut. Detta ses tydligt i Ekvation 1 

och Ekvation 2.  

 

Vad gäller utrymmet där generatorn står i så skall detta enligt ellagen vara ett brandsäkert rum 

för generatorer över 200 kW. Vid generatoreffekter mellan 25 och 200 kW räcker det med att 

golvet är brandsäkert samt att övrig omgivning inom 2 meter skall vara beklädd med 

brandhärdigt material. För generatoreffekter under 25 kW finns inga krav på hur rummets 

skall utformas. Anläggningen måste ventileras på ett bra sätt eftersom det under drift avges 

värme.
4
 

 

3.2 Dämning 

Då dammen utgör en betydande del av vattenkraftverkets totala investering bör de olika 

typerna noggrant analyseras.
5
 Nedan följer exempel på dammtyper: 

 Gravitationsdamm 

 Fyllnadsdamm 

 Valvdamm 

3.2.1 Gravitationsdamm 

Gravitationsdammar kan utföras antingen som massiva dammar eller lamelldammar i betong. 

Principen bakom denna damtyp är att den hålls på plats av sin egen vikt, därav namnet 

gravitationsdamm.  Riskerna som uppkommer kring gravitationsdammar är antingen att 

vattnet helt enkelt trycker med dem nedströms eller får dem att de stjälpa. Det tryck som 

vattnet utövar på dammen kan ses i Figur 3, där dräneringskanaler under dammen verkar 

trycksänkande.  

                                                 
2
 Engström, Staffan. s. 35-37 

3
 Aktiebolaget Finshyttas Kolumbi-turbiner och regulatorer. s.24 

4
 Engström, Staffan. s. 35-37 

5
 Små vattenkraftverk: potential, ekonomi, industri. sid.39 
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Figur 3. Tryck som verkar på gravitationsdamm med dräneringskanal 

 

För att minska materialåtgången i en massivdamm, vilken ses i Figur 4, kan denna byggas 

som lamelldamm. Denna är konstruerad med stöd på nerströmssidan vilka motverkar 

stjälpning. Lamelldammen ses i Figur 5. Av större (högre än 15 m) dammar i Sverige är idag 

ca 15 st. lamelldammar och 8 st. massiva gravitationsdammar.
6
 

 

 

 

 

Vanliga problem med båda dessa dammtyper är förankringen till omkringliggande material, 

både sidor och dammbotten. Då betongen är stel ställs krav på flexibla tätningar mellan 

omgivning och damm samt en stabil grund för att motverka sättningar och sprickbildning. 
7
 

 

Ytterligare en typ av gravitationsdammar är den massivdamm över vars krön vattnet tillåts 

rinna. Denna dammtyp delas in överfallsdammar och grunddammar där grunddammens 

avbördning i hög grad påverkas av den nedre vattenytans nivå medan detta inte är fallet för 

överfallsdammen. Dammtypen används ofta för att skapa en vattenyta och för att minska 

påverkan av vattenkraftsreglering.
8
 

                                                 
6
 Försvarets forskningsinstitut 

7
Försvarets forskningsinstitut 

8
Nationalencyklopedin ”Grunddamm” 

Figur 5. Lamelldamm Figur 4. Massivdamm 
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3.2.2 Fyllnadsdammar 

Vanligtvis byggs dammkroppen hos en fyllnadsdamm av jord, sand, sten eller grus alternativt 

en blandnig av dessa, men detta räcker inte för att dammen ska bli tät. För att bilda ett tätskikt 

kan exempelvis morän eller lera användas, det går även att använda asfalt eller betong. 

Tätskiktet placeras antingen i dammens kärna eller på dammens uppströmssida. Valet av 

material påverkas mycket av hur omgivningen ser ut, alltså vilka material som finns till 

förfogande inom rimligt avstånd för transport. Sprängsten är exempelvis lätt att få tag på när 

en ny underjordisk kraftstation byggs i berg. För att undvika att vatten sipprar igenom 

fördämningen via marken under dammen så måste tätkärnan och området under tätkärnan 

fogas samman, detta utförs genom att borra hål i marken som sedan fylls med 

tätningsmaterial. Hur djupa dessa hål måste vara beror på vad marken består av. Dammen ses 

i genomskärning i Figur 6. 

 

För att undvika fel och bristningar i dammen pga. eventuella vattenläckage genom dammens 

lager måste det finnas filter i dammen. Dessa filter består i regel av sand eller mindre stenar i 

olika blandningar och lager. Filtren har till uppgift att förhindra att material såsom jord inte 

spolas med av vattnet som rinner genom dammen. Om material börjar spolas ur dammen 

kommer den följaktligen att försvagas och till slut gå sönder.
9,10

 
Figur 6. Fyllnadsdamm i genomskärning

10 

3.2.3 Valvdamm 

Denna dammtyp utnyttjar valvprincipen för att uppta vattnets tryck och distribuera detta till 

dammens sidor. Valvdammen blev vanlig först efter det att den armerade betongen blev 

vanlig som konstruktionsmaterial, även om principen med kraftfördelning varit känd i mer än 

2000 år. 
11,12

  Valvdammen kräver att det finns stabil bergrund att infästa sidor och botten i. 

Dammtypen kan även utföras som serievalvdamm, då flera mindre valv sammanlänkas med 

gjutna betongplintar liknande lamellerna vilka används till lamelldammar.
13

 Dammens nedre 

del kommer att få uppta den största delen av vattentrycket medan den översta delen av 

dammen kommer att behöva dimensioneras efter ett eventuellt tryck från is. Förskjutningar i 

berggrunden kan ge sprickor i dammen och fogarna mellan damm och berggrund vilket 

drastiskt kan förändra spänningarna i konstruktionen. Spänningsvariationerna i valven samt 

de eventuella förändringarna av dammens förankring gör att beräkningar på valvdammar blir 

mycket komplexa.
14

 Valvdammen Hoover dam ses i Figur 7. 

                                                 
9
 Lundin, Urban s.52-53 

10
 Vattenfall ”Vattenkraft Teknik och miljö” s. 4 

11
 Nationalencyklopedin ”Valv”  

12
Nationalencyklopedin ”Romerska riket”  

13
 Hellström, Bo s. 34-35 

14
 Ibid. s. 37-38 
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Figur 7. Den berömda valvdammen Hoover dam i USA

15
 

3.2.4 Utskov 

För att kunna avbörda det vatten som inte ska passera genom kraftstationen krävs utskov. 

Dessa kan utföras antingen som ytutskov (se Figur 8) eller som bottenutskov (se Figur 9). 

Utskoven bör förses med luckor i ett fall där vattennivån ska regleras. 

 
Ekvation 3. Flöde över ett ytutskov 

𝑄 = 𝜇𝑐 2𝑔𝐵𝑢
2/3

 

 
Figur 8. Ytutskov.

16
 

Ekvation 4. Flöde genom bottenutskov 

𝑄 = 𝜇𝑐𝐵𝑎 2𝑔 𝑦1 − 𝑦2 

Där variabler definieras av Figur 9. 𝜇𝑐=0,56 är ett rimligt antagande för mindre dammar
17

  

 

 
Figur 9. Flöde genom bottenutskov samt förklaring av variabler till Ekvation 4

16 

                                                 
15

 Wikipedia ”Hooverdammen” 
16

 Ranlöv, Martin.  Lektion 1 
17

 Bergh, Hans 



 

 

 

 20 

3.3 Vattenvägar 

3.3.1 Kanal 

Då terrängen har svag lutning där vattnet ska ledas fram är en kanal ett bra alternativ för att 

avleda vattnet från sin naturliga fåra fram till kraftverkets inlopp. Denna kanal kommer att 

bestämma hur mycket vatten som kommer fram till kraftverket och även ge upphov till 

förluster då dess kanter och botten är relativt skrovliga då de är naturliga. För att isen skall 

lägga sig på vintern och på så vis förhindra underkylt vatten att ta sig genom intagsgrinden 

och vidare genom kraftverket bör en strömningshastighet på 0,5 m/s ej överskridas. Vid sidan 

om denna gräns kan marken där kanalen är grävd sätta gränser i form av erosionsproblem.
18

 

 

Figur 10 visar relationen mellan kornstorlek hos material i kanalens konstruktion och problem 

med erosion och transport/sedimentering av material. För att undvika erosion i en kanal där 

det naturliga materialets kornstorlek medför erosionsproblematik kan större partiklar så som 

grus och sten läggas som skydd vid kanter och botten. Ett annat alternativ är att bekläda 

kanalen med trä eller betong. Valet av beklädnad är en avvägning mellan utrymme 

(beklädnaden minskar kanalarean) samt ekonomi.
19

  

 

 
Figur 10. Gränser för erosion, transport och sedimentering av bottenmaterial

20
 

 

Tryckfallet som uppstår i kanalen till följd av strömningsförluster kommer att leda till att 

potentiell fallhöjd vid kraftverket går förlorad. Denna fallhöjdsförlust 𝐻𝑡𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔  kan 

beskrivas med hjälp Mannings ekvation vilken ses i Ekvation 5. 

 
Ekvation 5. Mannings ekvation

21
 

𝐻𝑡𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝐿 ∙ 𝑢2

𝑀2 ∙ 𝑅

4
3

 

                                                 
18

 Engström, Staffan s. 34. 
19

 Ibid. 
20

 Hellström, Bo. s.108 
21

 Lundin, Urban. s. 228 
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Där den hydrauliska radien definieras av Ekvation 6 

 

 
Ekvation 6. Definition av hydraulisk radie

22
 

𝑅 ≡
𝐴

𝑃𝑣
 

 

 
Figur 11. Beskrivning av definitionen av hydraulisk radie

23
 

 

De förenklingar som gjorts ovan gör att beräkningarna inte blir precisa, något som är mycket 

svårt att erhålla för strömning i mer eller mindre naturliga kanaler. Detta då den fria 

vattenytan ger en extra frihetsgrad jämfört med strömning i rör samt att kanalens bottenform 

och struktur sällan är helt känd.
24

  

 

Ett fenomen som ska beaktas när det gäller dimensionering av kanaler är de kanalvågor som 

uppstår upp- och nedströms kraftverket vid stängning och öppning av lucka eller ledskenor. 

En plötslig öppning av intagsluckan eller ledskenorna ger upphov till en stigande våg 

nedströms medan en plötslig stängning ger upphov till en stigande våg uppströms. Höjden på 

dessa vågor kan beräknas med Ekvation 7 för kanaler med rektangulärt tvärsnitt.  

 
Ekvation 7. Våghöjd i kanal 

 =
∆𝑄

𝑐𝐵
 

Våghastigheten c beräknas med Ekvation 8. 
Ekvation 8. Våghastighet 

𝑐 =  𝑔  𝑦 +
3

2
∆𝑦  

Vid vågor som är små i förhållande till kanaldjupet kan Ekvation 8 förenklas till Ekvation 9 

och Ekvation 10. 
Ekvation 9. Våghastighet i kanal uppströms 

𝑐 =  𝑔𝑦 − 𝑢0 

Ekvation 10. Våghastighet i kanal nedströms 

𝑐 =  𝑔𝑦 + 𝑢0 

 

Detta gäller då reflektionstiden, Tr, är större än stängningstiden, Tc. Stängningstiden är helt 

enkelt den tid som det tar för intagsluckan eller ledskenorna att stängas. Reflektionstiden är 

den tid det tar för tryckvågen som uppstår vid stängning att reflekteras mot reservoarens 

bortre del. Reflektionstiden beräknas enligt Ekvation 11. 

                                                 
22

 Fox, Robert W. & McDonald, Alan T s.367 
23

 Sturm, Terry W. s. 111 
24

 Ibid. s. 2 
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Ekvation 11. Reflektionstid 

𝑇𝑟 =
2𝐿

𝑎
 

 

Ljudets hastighet, 𝑎, beräknas med Ekvation 12. 

Ekvation 12. Ljudets hastighet i mediet
25
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Kanalens djup måste dimensioneras med hänsyn till den beräknade våghöjden för att inte 

översvämning ska kunna uppstå vid snabba öppningar eller stängningar.
26

 

3.4 Intagsgaller 

Innan gallret placeras vanligtvis en lucka med vilken vattnet kan stängas av. Fördelen med 

detta är att galler, vattenvägar och turbin kan underhållas på ett enkelt sätt.  

 

För att undvika att grenar, ris, löv och fisk m.m. följer med vattnet från dammen ner till 

turbinen där dessa föremål kan orsaka skador, monteras ett galler vid inloppet till 

tilloppstuben. För att underlätta rensning av gallret bör det ha en lutning mot vertikalplanet på 

ca 30°.
27

 

3.4.1 Gallerrensning 

Intagsgallret kommer med tiden att sättas igen av det skräp som finns i vattnet. Hur mycket 

och vilken typ av skräp beror i stor utsträckning på årstid och kraftstationens placering i 

landskapet. Skräpet orsakar ökade strömningsförluster genom gallret och måste därför rensas. 

Antingen görs detta manuellt eller maskinellt.  

 

Manuell rensning 

Ett vanligt sätt att rensa gallren vid småskaliga kraftverk är helt enkelt att göra det manuellt 

med en stålräfsa med förlängt skaft. Räfsan är i många fall modifierad på något sätt för att 

göra den mer lämplig för rensning av just intagsgallret, exempelvis kan tänderna på räfsan har 

modifierats för att passa gallrets spaltbredd och att räfsan gjorts skålformad för att lättare 

fånga upp löv och liknande. Denna metod för rensning av intagsgallret är väldigt billig i inköp 

med det bör beaktas att manuell rensning tar en del tid i anspråk både för tillsyn och för själva 

rensningen.
28

 

 

Automatisk rensning 

I dagsläget finns det framför allt två olika typer av automatiska rensare. Den ena är i princip 

en automatiserad räfsa, likt den som används vid manuell rensning, men driven av hydraulik 

eller kedjor, se Figur 12. Den fungerar så att räfsan lyfts ut från gallret och förs ner till mot 

botten och där pressas den åter mot gallret. Anordningen dras sedan upp mot ytan och för då 
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med sig det skräp som sitter mot gallret. Beroende på om räfsan är smalare än gallrets bredd 

kan konstruktionen monteras på en räls för att kunna föras i sidled så att den kan rensa hela 

gallret. 

 
Figur 12. Automatiserad rensare med räfsa

29
 

 

Den andra principen bygger på en typ av klo eller skopa som är monterad på en 

vajerkonstruktion. Skopan är öppen på väg ner, väl nere så trycks den mot gallret med hjälp 

av trycket från det strömmande vattnet varpå skopan dras upp av vajern. Likt den första 

rensaren kan denna variant flyttas i sidled genom att den monteras på en räls för att kunna 

rensa hela gallret om skopans bredd är mindre än gallrets
30

 
Figur 13. Automatiserad rensare med skopa eller klo

29
 

3.4.2 Materialval 

De material som används till intagsgaller är i huvudsak: 

 Konstruktionsstål 

 Rostfritt stål 

 Aluminium 
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Konstruktionsstål 

Konstruktionsstål är det absolut vanligaste materialet att tillverka intagsgaller i. Anledningen 

till att just detta material är så vanligt är att det är relativt billigt samt har god hållfasthet mot 

utmattningsskador på grund av vibrationer. En annan fördel är också att det är går lätt att 

värma upp grinden genom att leda elström genom den, vilket minskar isbildning. 

Dock så är konstruktionsstålet väldigt korrosionsbenäget, detta kan motverkas genom att 

blästra och måla gallret men på grund av kostnaden används metoden främst vid större 

kraftstationer. Vid mindre stationer är det oftast obehandlade galler som används. 

Konstruktionsstål är relativt svårt att forma och det kan därför vara svårt att få den profil på 

gallerstängerna som önskas.
31

 

 

Rostfritt stål 

Galler i rostfritt stål är i princip underhållsfria då de av naturliga skäl inte korroderar. Dock är 

priset högre än för galler i vanligt konstruktionsstål plus att det rostfria stålet har lite sämre 

egenskaper vad gäller hållfasthet mot utmattningsskador till följd av vibrationer, därför 

används dessa galler bara vid ett fåtal kraftverk.
4
 

  

Aluminium 

Galler i aluminium har, förutom att inget korrosionsskydd behövs, den stora fördelen att det 

kan går lättare att forma till den profil på gallerstängerna som önskas. Tyvärr så har 

aluminium lägre hållfasthet än stål vilket leder till att gallerstängerna måste göras grövre än 

traditionella galler.
32

 

3.4.3 Tryckhöjdsförluster 

Alla hinder som ligger i vattnets väg ger upphov till tryckförluster, så även intagsgallret. 

Dessa förluster uppstår dels som resultat av friktionen mellan vattnet och stängerna när 

vattnet strömmat genom spalterna i gallret. Dock uppstår den största delen av förlusterna då 

vattnet måste accelerera pga. att utrymmet minskar i spalterna mellan gallerstängerna, för att 

sedan vara tvunget att bromsas upp igen. Tryckförlusterna för vattnets passage genom 

tilloppsgallret är totalt sett ganska små, dessa förluster kan beräknas med Ekvation 13 av 

Kirchmer.
33

 

 
Ekvation 13. Kirchmers ekvation 

𝐻𝑡  𝐾𝑖𝑟𝑐𝑚𝑒𝑟 = 𝐾  
𝑠

𝑏
 

4/3

 
𝑢2

2𝑔
 sinΦ 
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Figur 14. Beskrivning av variabler

34
 

 

 
Figur 15. Beskrivning av friktionskonstanten vid olika utformning av gallerprofilen.

35
 

 

𝑢 kan beräknas med Ekvation 14. 
Ekvation 14. Vattnets strömningshastighet 

𝑢 =
𝑄

𝑔 ∙ 𝐵
 

3.5 Tub  

För att föra vattnet från intaget till turbinen kan en tub användas, vilken kan vara gjord av trä, 

armerad plast, metall eller betong. Ett exempel på en trätub ses i Figur 16. Tuben skall klara 

av trycket som kan uppkomma till följd av plötsliga stopp, vilket är både över- och undertryck 

samt att den ska ge upphov till minimalt med tryckförluster vid drift. Övertrycket uppkommer 

då ledskenorna stängs under drift och ett undertryck kan uppkomma om intagsluckan stängs 

vid drift. 
36, 37
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Figur 16. Tilloppstub i trä vid Venås 

Darcy-Weisbachs ekvation vilket visas i Ekvation 15 kan användas för att beskriva 

tryckförlusten i tilloppstuben. För att bestämma friktionskoefficienten i tilloppstuben krävs 

kännedom om materialet för att avgöra dess ytråhet samt kännedom om strömmingen är 

laminär eller turbulent. Huruvida strömningen är turbulent eller laminär bestäms av storleken 

på Reynoldstal i Ekvation 17. Om Reynoldstal är större än ca 2300 anses strömningen vara 

turbulent. Är strömningen laminär används Ekvation 16 och är strömmingen turbulent 

används Ekvation 18. Tabellvärden för några olika materials ytråhet finns presenterade i 

bilaga 21 Ekvivalent sandskrovlighet. Den kinematiska viskositeten 𝜐 är ca 1,5 ∙ 106m
2
/s

38
 

 
Ekvation 15. Darcy-Weisbachs ekvation

39
 

𝐻𝑡𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 = 𝑓 ∙
𝐿 ∙ 𝑢2

𝐷 ∙ 2 ∙ 𝑔
 

 
Ekvation 16. Friktionsfaktor vid laminärt flöde

40
 

𝑓𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛 ä𝑟 =
64

𝑅𝑒
 

 
Ekvation 17. Reynolds tal 

𝑅𝑒 =
𝑢 ∙ 𝐿

𝜐
 

 

Ekvation 18. Keuligans ekvation
41

 

1

 𝑓
= 2,03𝑙𝑜𝑔

𝑅

𝑘𝑠
+ 2,21 

 

Tryckökningen som kan uppkomma vid stängning av ledskenor beräknas med hjälp av 

uttrycket i Ekvation 19. 
Ekvation 19. Maximal tryckökning enligt Joukowski

42
 

Δ𝐻𝑗 =
𝑢 ∙ 𝑎

𝑔
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Tryckökningen uppstår i ett fall där stängningstiden är ögonblicklig, detta kommer inte att 

vara möjligt i praktiken varför den maximala tryckökningen enligt Joukowski inte kommer att 

uppnås. Tryckökningen som uppkommer till följd av stängning då tryckvågens reflektionstid 

𝑇𝑟  är mindre än stängningstiden 𝑇𝑐  kan beskrivas med Ekvation 20.
43

 

 
Ekvation 20 . Tryckökning med stängningstid 

Δ𝐻 = Δ𝐻𝑗
𝑇𝑟
𝑇𝑐

 

 

Tuben kan tillverkas av trä, betong, metall eller armerade plastmaterial. De olika materialen 

har olika egenskaper, både positiva och negativa.  

 

Tuber i trä är användbara vid tryck upp till 25 – 30 mvp. De tillverkas av plankor vilka hyvlas 

för att bilda en cirkel, dessa omsluts sedan av järnband för att hålla samman. För att stödja 

tuben används antingen grus eller trästöd som underlag.
44

 Trätuben har en livslängd på 50-60 

år, har ingen längdutvidgningskoefficient samt isolerar mot kyla vilket förhindrar isbildning.
45

 

Friktionsförlusterna hos trätuben är ungefär lika med stålrör och högre än motsvarande 

plaströr enligt Bilaga 21 Ekvivalent sandskrovlighet. I ett fall där tuben skall grävas ned så 

skall hela tuben täckas med täckmaterial för att minska rötskadorna. För tubkonstruktion går 

både gran och tall bra att använda.
46

 

 

Tuber i betong är bra vid lägre tryck, ca 5 mvp, och större diametrar. Betongen fungerar som 

tätskikt och armeringsjärnen tar upp vattenkrafterna. Rören kan antingen prefabriceras vilket 

leder till mindre anpassningsmöjligheter eller gjutas på plats. I det första fallet måste rören 

monteras med dilationsfogar (fog som möjliggör utvidgning utan att spricka) då viss 

längdutvidgning förekommer. Dessa fogar krävs även vid början och slut i ett fall där tuben 

gjuts på plats (kontinuerligt).
47

 

 

För stålrören är rosten en besvärande omständighet snarare än påfrestningen från vattentryck. 

Isbildning lätt sker lättare vid stillestånd i en metalltub på grund av metallens goda 

värmeledningsförmåga.
48

 Då metall utvidgar sig beroende på temperatur måste tubens fogar 

utföras som dilationsfogar. Tuben infästs i betongblock, och längdutvidgningen sker på 

sträckorna mellan blocken.
49

 

 

De glasfiberförstärkta plasttuberna (GRP) tillverkas likt vissa betongtuber i prefabricerade 

delar vilka sedan sammanfogas med speciella skarvdelar på byggnadsplatsen. Tuberna i plast 

måste likt övriga tubtyper förankras i block eller läggas i dike. GRP har goda egenskaper både 

vad det gäller utvidgning och isolering. Plastmaterialen behandlas vanligen med skydd mot 

UV-strålning för att få längre livslängd. Normalt kan ett GRP-rör klara ca 50 år som 

tilloppstub till ett vattenkraftverk och är då underhållsfritt under den tiden. 
50
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För samtliga tubtyper måste det tillses att de inte genomfryser då detta kan spränga sönder 

tuben samt att luftinsläpp och svalltorn monteras. Luftinsläppet och svalltornet krävs då 

trycknivåer högre än vad tuben klarar kan uppkomma vid start och stopp av turbinen. Detta 

gäller både över- och undertryck.
51

  

3.6 Sugrör 

Sugröret har till uppgift att sänka vattnets hastighet efter turbinen för att så mycket som 

möjligt av vattnets energi skall tas tillvara i turbinen. Sugrörsprincipen bygger på ett rör vars 

tvärsnittsarea gradvis ökas för att skapa en diffusor, detta leder till att trycket efter turbinen 

sänks ytterligare och tryckdifferensen över den blir således större. Sammantaget ger detta att 

mer effekt kan utvinnas ur turbinen och leder till att turbinen inte behöver monteras precis vid 

den nedre vattenytan för att kunna utnyttja hela fallhöjden.
52

  

3.7 Engångsförluster  

Engångsförluster uppstår när en fluid strömmar genom exempelvis skarvar, krökar, ventiler, 

areaökningar eller areaminskningar. Detta sker pga. att dessa komponenter stör det jämna 

flöde som finns exempelvis ett rör genom att de bildar s.k. flödesseparation samt virvlar som 

orsakar förluster. Dessa förluster är oftast små i förhållande till de friktionsförluster som finns 

i längre rörsystem, dock kan de i vissa system med många krökar och ventiler vara större än 

friktionsförlusterna.  

För att beräkna höjdförlusten för en specifik komponent används Ekvation 21. 

 
Ekvation 21. Engångsförlust för en specifik komponent 

𝐻𝐿 = 𝐾𝐿
𝑢2

2𝑔
 

 

I bilaga 10 Engångsförlustkoefficienter syns tydligt hur stora förluster olika förändringar i 

vattenvägarna ger upphov till. Exempelvis så är förlusterna i en skarp areaminskning större än 

i en areaminskning med rundade inloppskanter. Noteras kan också att vid rörutgångarna 

spelar det ingen roll om kanterna är rundade eller inte, de har samma KL ändå. För att få ett 

lägre KL måste expansionen ske gradvis.
53

 

3.8 Turbin 

Båda turbintyperna kommer att kunna få problem med kavitation vid en allt för hög 

montering i förhållande till den nedre vattenytan.  

 

I ett fall där vattentrycket efter turbinen sjunker under vattnets ångbildningstryck kommer 

vattnet att börja koka. När detta händer bildas ångblåsor i vattnet, dessa blåsor kommer pga. 

tryckvariationer att implodera och orsaka lokala tryckökningar som i sin tur kan leda till 

skador på turbinen. Detta fenomen kallas för kavitation. Trycket efter turbinen beräknas med 

Ekvation 22. 
Ekvation 22. Beräkning av tryck efter turbin

54
 

𝑝𝑠 = 𝑝𝑎𝑡𝑚 − 𝜚 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑠 −
𝑢𝑒

2

2
𝜚 + Δ𝑝𝑓𝑠  
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Ur Ekvation 22 går det att utläsa att ökad sughöjd(𝑠), ökad vattenhastighet efter turbinen(𝑢𝑒) 

samt minskade förluster i sugröret(Δ𝑝𝑓𝑠) ger minskat tryck efter turbinen(𝑝𝑠), vilket ökar 

risken för kavitation. För att undvika att kavitation uppstår måste sughöjden begränsas enligt 

Ekvation 23. 

 
Ekvation 23. Beräkning av högsta sughöjd för att undvika kavitation

55
 

𝑠 ≤ 𝑝𝑎𝑡𝑚 ,𝑚𝑣𝑝 − 𝜎 ⋅  

Ekvation 24. Beräkning av Thomas koefficient, σ, för Francisturbiner
56

 

𝜎 = 0,0318 ⋅  
3,65 ∙ 𝑛𝑞

100
 

2

 

 
Ekvation 25. Beräkning av Thomas koefficient, σ, för Kaplanturbiner

57
 

𝜎 = 0,308 +
1

600
⋅  

3,65 ∙ 𝑛𝑞

100
 

3

 

 

Enligt Ekvation 24 och Ekvation 25 ger ökat specifikt varvtal(𝑛𝑞 ) större σ som i sin tur ger att 

sughöjden(𝑠) måste minskas för att undvika kavitation. Sammantaget ger detta att risken för 

kavitation är större för turbiner med högt specifikt varvtal. 

 

För både Francis- och Kaplanturbinen går det specifika varvtalet att beräkna med Ekvation 

26. 

 
Ekvation 26. Specifika varvtalet

58
 

𝑛𝑞 = 𝑛 ∙
𝑉 1/2

3/4
 

 

 

Betänkas bör också att ojämnheter i ytorna hos turbinen kan ge lokala trycksänkningar och på 

så vis ge upphov till kavitation. För att undvika detta ska alla ytor som vatten strömmar mot 

bearbetas noga.
59

 

3.8.1 Francis  

Turbintypen är av typen reaktionsturbin vilket betyder att vattnets tryck utnyttjas. Vattnet leds 

vanligen via ledskenor mot turbinhjulets yttersida och transporteras in mot turbinens mitt via 

skovelbladen vilket ses i Figur 17.
60

 I de flesta fall används en så kallad spiral, vilken 

omsluter turbinen, för att sprida tillflödet jämt runt ledskenor och turbin. I annat fall kan 

turbinen monteras i en sump utan spiral.  
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Vattnet tar sig in i radiell led i turbinen för att sedan, styrt av skovelbladen, flöda ut i axiell 

led.
61

 Hur mycket skovelbladen är vinklade beror på om turbinen är avsedd att rotera snabbt 

med låg effekt eller långsammare med hög effekt. I det senare fallet används skovelblad som 

ger nästan helt axiellt utflöde av vatten medan det i det första fallet används mer flacka 

skovelblad .
62

 Turbintypen kan monteras både vertikalt och horisontellt, vilket ses i Figur 17 

och Figur 18. 

 

Francisturbinen kan tillverkas både som helgjuten och i mindre delar, i det senare fallet 

monteras den samman med bult- eller krympförband.
 63 

Turbintypen kan monteras både 

horisontalt och vertikalt, vattnets flödesriktning (inlopp radiellt och utlopp axiellt) är oavsett 

montering detsamma. Innan lager kunde göras med tillräcklig förmåga att ta upp krafter i flera 

riktningar var det vanlig att två löphjul monterades horisontellt på samma axel. För att minska 

krafterna i axiell led monterades ett löphjul åt varje håll, på så vis erhölls utjämning av dessa 

krafter. Ett exempel på detta ses i Figur 19 där löphjulen till ett av aggregaten i Älvkarleby 

kraftstation visas.
64

 De äldre turbinerna hade en väl tilltagen tjocklek på gjutgodset vilket är 

speciellt fördelaktigt vid renovering då dessa går bra att blästra och slipa utan att äventyra 

hållfastheten.
 65 

För mindre Francisturbiner är det rimligt att anta en verkningsgrad på 80 % 

samt att de arbetar med denna verkningsgrad från 25 % av maximalt flöde.
66

 Verkningsgraden 

ses även i tabellform i bilaga 22 Turbinverkningsgrad.  
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Figur 17. Vertikalaxlad Francisturbin
1 Figur 18. Horisontalaxlad Francisturbin. 
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Figur 19. Löphjul till Francisturbin vid Älvkarleby kraftstation 

Verkningsgraden för en modern storskalig Francisturbin är nära 96% 
67

 och denna turbintyp 

har bland annat använts till Three Gorges-kraftverket i Kina. 
68

 Det är inte bara för större 

projekt som denna turbintyp använts, den är den traditionella turbinen för mindre kraftverk.
69

 

 

Den energi som överförs från vattnet till turbinens blad beskrivs med  

Ekvation 27, vilken kallas turbinekvationen. Triangeln som bildas av vektorer för 

turbinbladets periferihastighet vattnets hastighet samt vattnets relativa hastighet ses i Figur 20. 

Skillnaden mellan inlopp och utlopp visar på hur mycket teoretiskt arbete per massenhet som 

överförts från vattnet till turbinen, vilket även kan beskrivas med hjälp av fallhöjden.  
 

Ekvation 27. Turbinekvationen
70

 

𝑔 ∙  = 𝑐1𝑢1𝑐 − 𝑐2𝑢2𝑐  
Där variabler definieras med hjälp av Figur 20. 

 
Figur 20. Hastigheter för vatten och turbinblad med ledskena (guide vane) markerad

71
 

                                                 
67

 Lundin, Urban .Föreläsning 5  
68

 Voith Hydro “Three gorges”  
69

 Engström, Staffan s.39 
70

 Alvarez, Henrik. s.186 
71

 Ranlöv, Martin. Lektion 2  



 

 

 

 32 

Punkt 1 i Figur 20 visar turbinens inlopp (inlet) och punkt 2 visar utloppet (outlet) alltså då 

vattnet lämnar turbinbladet (runner blade). Hastighetsvektorerna samt vinklarna definieras 

enligt nedan: 

𝑢1  = Vattnets absoluta hastighet vid turbinens inlopp, då vattnet strömmar in mot 

turbinbladet från ledskenan 

𝑢1𝑟   = Vattnets radiella hastighetskomposant vid inloppet 

𝑐1 = Turbinbladets periferihastighet vid inloppet 

𝑢1𝑐  = 𝑢1 projektion på 𝑐1 

𝑤1 = Vattnets hastighet relativt turbinbladet vid inloppet 

𝛼1   = Vinkel mellan turbinbladets periferihastighet och vattnets absoluta hastighet vid inloppet 

𝛽1 = Vinkel mellan vattnets relative hastighet och turbinbladets periferihastighet vid inloppet, 

även kallad turbinbladsvinkel.  

𝑢2  = Vattnets absoluta hastighet vid turbinens utlopp  

𝑢2𝑟  = Vattnets radiella hastighetskomposant vid utloppet 

𝑐2 = Turbinbladets periferihastighet vid utloppet 

𝑢2𝑐  = 𝑢2 projektion på 𝑐2        
𝑤2 = Vattnets hastighet relativt turbinbladet vid utloppet 

𝛼2 = Vinkel mellan turbinbladets periferihastighet och vattnets absoluta hastighet vid utloppet 

𝛽2 = Turbinbladsvinkel vid utloppet  

𝜔𝑚  = Turbinens rotationshastighet  

 

Med hjälp av detta kan den teoretiska effekten beräknas, förutsatt att flödet genom turbinen är 

känt.  

Arbetet per massenhet kan även skrivas som Ekvation 28 och kallas även för specifik 

energiomvandling. 
 

Ekvation 28. Arbete per massenhet 

𝑔 ∙  = 𝑌 
Arbetet per massenhet ingår som en del i affinitetslagarna vilka beskriver hur turbiner (eller 

pumpar) arbetar vid förändrat varvtal. Dessa lagar kan skrivas som Ekvation 29, Ekvation 30 

och Ekvation 31.
72

 Då 𝑔 ∙ 𝐻 = 𝑌 inses att Y går att uttrycka med den såkallade 

turbinekvationenen såsom vattnets- och turbinbladets hastighet vid in- respektive utlopp från 

turbinen. Turbinekvationen ses i Ekvation 27 
 
 

Ekvation 29. Affinitetslag med volymflöde och varvtal
73

 

𝑉 1

𝑉 2
=
𝑛1

𝑛2
 

Ekvation 30. Affinitetslag med specifikt arbete och varvtal
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𝑌1

𝑌2
=
𝑛1

2

𝑛2
2
 

Ekvation 31. Affinitetslag med effekt och varvtal
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𝑃1

𝑃2
=
𝑛1

3

𝑛2
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3.8.2 Kaplan 

Kaplanturbinen är likt Francisturbinen av typen reaktionsturbin. Turbinen är en 

axialflödesturbin utformad som en propeller och har mellan 4 till 8 skovlar
74

. Denna turbintyp 

används vid lägre fallhöjder med relativt höga flöden. Vid drift är turbinhuset vattenfyllt och 

ett övertryck bildas innan turbinen jämfört med efter, vattnet leds från turbinhuset vidare 

genom ledskenorna och sedan genom löphjulet.  

 

Det finns olika typer av Kaplanturbiner, "full-Kaplan" och "halv- eller semi-Kaplan". På en 

full-Kaplan är både ledskenorna och löphjulets skovlar reglerbara, detta ger en bra 

verkningsgrad under ett stort effektuttagsspann. På en semi-Kaplan är antingen ledskenorna 

eller skovlarna reglerbara, vilket ger en sämre verkningsgrad i ett fall där flödet varierar än för 

en full-Kaplan om lasten varierar. Det finns även en variant där varken ledskenorna eller 

skovlarna går att reglera och denna turbin benämns då bara som propellerturbin. Denna har ett 

smalt flödesspann med hög verkningsgrad. 

 

Traditionellt så leds vattnet fram till ledskenorna genom en spiral som ser ut ungefär som den 

spiral som används till Francisturbiner. Denna uppställning tar stor plats, även om 

kraftstationen har relativt låg effekt. Så det har tagits fram ett antal uppställningar för att 

kunna reducera storleken framför allt för stationer med lägre effekt. Exempel på sådana 

uppställningar är en semi-Kaplanturbin monterad i en så kallad hävertuppställing (Figur 21) 

eller en Kaplanturbin i antingen S - eller schakt -uppställning (Figur 22 och Figur 23). 

Kaplanturbinen går även bra att montera i både sluten och öppen sump.
 75

 

 

Verkningsgraden för en Kaplanturbin ligger likt för Francisturbinen på ca 80 % enligt bilaga 

22 Turbinverkningsgrad då båda turbinerna är av typen raktionsturbin (reaction turbine)  
 

 

 

 
Figur 23. Tvärsnitt av Kaplanturbin i schaktinstallation
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 ESHA ”Små vattenkraftverk- En handbok” s. 139-144 

Figur 21. Tvärsnitt av semi-Kaplanturbin i 

hävertuppställning
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Figur 22. Tvärsnitt av Kaplanturbin i S-

uppställning 
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Uppställningar som bygger på hävertprincipen har den fördelen att de är relativt billiga och är 

driftsäkra, de kan dock vara bullriga vid start och stopp men detta kan vid behov avhjälpas 

genom att ljudisolera de bullrigaste delarna. 

Lösningar med S- eller schaktuppställning lämpar sig bra för kraftstationer installerade under 

mark. Schaktuppställningen har fördelen att utrustning i form av växel, turbinkoppling och 

generator är lätt att komma åt, denna uppställning utnyttjas främst vid lägre fallhöjder med 

relativt höga flöden. S-uppställningen har blivit allt mer populär trots det uppenbara 

problemet med att turbinaxeln måste gå genom vattenvägen, vilket ger upphov till 

strömningsförluster.
 75 

   
 

Ekvation 27 kan tillämpas även för Kaplanturbinen då med hastigheter definierade enligt 

Figur 24.  

 
Figur 24. Vattnets och turbinbladets hastighetsvektorer vid inlopp (1) och utlopp (2)

76
 

Hastighetsvektorerna samt vinklarna definieras enligt nedan: 

𝑢1  = Vattnets absoluta hastighet vid turbinens inlopp, då vattnet strömmar in mot 

turbinbladet från ledskenan 

𝑐1 = Turbinbladets periferihastighet vid inloppet 

𝑢1𝑐  = 𝑢1 projektion på 𝑐1 

𝑤1= Vattnets hastighet relativt turbinbladet vid inloppet 

𝛼1   = Vinkel mellan turbinbladets periferihastighet och vattnets absoluta hastighet vid inloppet 

𝛽1 = Vinkel mellan vattnets relative hastighet och turbinbladets periferihastighet vid inloppet, 

även kallad turbinbladsvinkel.  

𝑢2  = Vattnets absoluta hastighet vid turbinens utlopp  

𝑐2 = Turbinbladets periferihastighet vid utloppet 

𝑤2 = Vattnets hastighet relativt turbinbladet vid utloppet 

𝑢2𝑐  = 𝑢2 projektion på 𝑐2           
𝛼2 = Vinkel mellan turbinbladets periferihastighet och vattnets absoluta hastighet vid utloppet 

𝛽2  = Turbinbladsvinkel vid utloppet  

𝜔𝑚  = Turbinens rotationshastighet  

 

Likt för Francisturbinen så gäller Ekvation 28 till Ekvation 31 även Kaplanturbinen. 
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3.9 Reglerutrustning 

3.9.1 Ledskenor 

Runt turbinens löphjul sitter ett antal ledskenor vars uppgift är att leda vattnet med önskad 

vinkel in till löphjulet samt styra vattenflödet genom turbinen.
77

 I moderna anläggningar sker 

vridningen av ledskenorna med hjälp av hydraulkolvar. Antingen en eller flera kolvar per 

ledskena, eller en hydraulkolv som reglerar alla ledskenor samtidigt med hjälp av en 

pådragsring, se Figur 25. Vid användning av gamla hydrauliska regulatorer så vrids 

pådragsringen med hjälp av en reglerstång. 

  
Figur 25. Turbin med ledskenor och pådragsring samt fäste för reglerstång.

 78
 

3.9.2 Hydraulisk turbinregulator 

Den hydrauliska turbinregulatorn, se Figur 26, används för att hålla ett önskat varvtal på 

turbinen konstant trots varierande last. Turbinen är kopplad till en centrifugalregulator[B] som 

reglerar hur öppna ledskenorna skall vara beroende på varvtalet hos turbinen. Ökad last ger 

minskat varvtal hos turbinen och vice versa.  Ökat varvtal på turbinen ger följaktligen ökat 

varvtal på centrifugalregulatorn och tvärtom. Ökat varvtal på centrifugalregulatorn medför att 

en pendelhylsa[C] åker uppåt, medan minskat varvtal leder till att pendelhylsan sjunker. 

Denna pendelhylsa är kopplad till en stång[CDE] som styr en servomotor som i sin tur styr 

ledskenorna, ökat varvtal på turbinen leder till att ledskenorna stängs medan minskat varvtal 

leder till att de öppnas. Servomotorn består av en cylinder med tillhörande kolv[F] 

tillsammans med en ventilslid[A], det är denna slid som styrs av centrifugalregulatorn. Sliden 

styr i sin tur hur kolven ska röra sig, kolven är kopplad till en axel[H] som vrider en axel[G] 

som stänger eller öppnar ledskenorna. Som hydraulvätska till hydraulkolven togs från början 

vatten från tilloppstuben eller eventuell turbinsump. Användningen av vatten medförde vissa 

problem vilket gjorde att vattnet ersattes med olja tillsammans med en ackumulatortank fylld 

med tryckluft. Ackumulatortanken gav fördelen att servomotorn kunde stänga relativt fort, 1-

2 sekunder. För undvika pendlingar i regleringen måste också en återkopplingsstång[DH] 

finnas. 
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Figur 26. Hydraulisk turbinregulator med återkoppling

79
 

3.9.3 PLC-reglering 

Då små vattenkraftstationer ofta ligger ensligt belägna och inte har samma möjligheter till 

bemanning som större stationer har så har system utvecklats för att kunna styra och övervaka 

vattenkraftstationerna på distans. I dag ersätts ofta de tidigare hydraulmekaniska 

turbinregulatorerna med ett elektroniskt programmerbart styrsystem, PLC (Programmable 

logic controller), vilket kan styra turbinregulatorn. Turbinregulatorn består likt tidigare av ett 

hydraulaggregat med kolv och ackumulator, dock styrs regulatorn av PLC-systemet istället 

för av en centrifugalregulator.
80

 PLC-systemet kan dessutom övervaka driftläge med flöden, 

tryck och temperaturer samt förmedla detta via internet eller mobiltelenätet till 

kraftverksägaren. Möjligheten att övervaka även mindre anläggningar samt i vissa fall även 

kunna styra anläggningen på distans ger mindre kraftverk större konkurrenskraft. PLC-

systemen kan ofta byggas ut med fler funktioner för att exempelvis lagra historik eller 

manövrera dammluckor.
 81,

 
82

  

3.10 Remväxel 

På grund av att varvtalet på en vattenturbin med låg fallhöjd ofta blir lågt så måste varvtalet 

växlas upp så att det passar generatorn som turbinen ska anslutas till. Ett vanligt sätt att göra 

detta är via en så kallad remväxel. Den består helt enkelt av en rem mellan två remskivor med 

olika diametrar för att få önskad utväxling. Utväxlingen kan beräknas med Ekvation 32 med 

hjälp av kända varvtal. Därefter uppskattas diametern på den minsta remskivan utifrån effekt 

och varvtal ur Tabell 1. Sedan kan diametern på den återstående remskivan enkelt lösas ut. 
83

 
Ekvation 32. Utväxling 

𝑈𝑡𝑣ä𝑥𝑙𝑖𝑛𝑔 =
𝜔𝑖𝑛

𝜔𝑢𝑡
=
𝑑𝑢𝑡
𝑑𝑖𝑛
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Tabell 1. Minsta rekommenderade diameter på minsta remskivan (vilken har varvtalet n) 

 
 

Det finns två typer av remmar som passar för ändamålet, planrem och kilrem. Planremmen 

har den nackdelen att det kan slira och glida av remskivan samt, eftersom den måste vara 

spänd för att inte slira, uppstår slitage på axellager. Kilremmen har fördelen att den är smalare 

och därmed smalare remskivor vilket gör växeln smidigare och mindre utrymmeskrävande, 

denna typ av rem har lite sämre verkningsgrad men är billig. Planremmen är effektivare och 

ger inte lika mycket gummidamm som kilremmen. Remväxlar har fördelen att de är billiga 

och i princip underhållsfria.
84

 

3.11 Generator 

Generatorn är den komponent som omvandlar den mekaniska energin från turbinaxeln till 

elektrisk energi. Den består i huvudsak av två lindningar vilka rör sig relativt varandra vilket 

leder till att en elektrisk ström induceras, förutsatt att den ena lindningen matas med 

magnetiseringsström. Detta görs för att ett magnetiskt fält ska bildas.  

 

Lindningarna namnges efter vilken egenskap de har. Den lindning i vilken den 

elektromotoriska kraften induceras kallas för ankarlindning och den lindning vilken matas 

med ström i syfte att skapa magnetiska poler kallas för fältlindning.
85

 De delar som utsätts för 

ett växlande magnetflöde bör ha eventuella järndelar utförda i laminerat stål. Detta görs i syfte 

att minska de virvelströmmar som i annat fall skulle induceras i järnet och ge upphov till så 

kallade hysteresförluster.
86

   

 

Skillnad görs på effekten som produceras av generatorn, huruvida effekten är reaktiv eller 

aktiv. Den aktiva effekten är den nyttiga effekten vilken kan omvandlas till mekaniskt arbete 

medan den reaktiva effekten är en imaginär effekt vilken dock ger upphov till reella förluster. 

I ett fall där en synkrongenerator används kan den producerade eller konsumerade reaktiva 

effekten styras med magnetiseringsströmmen. Då en asynkrongenerator används konsumeras 

reaktiv effekt till magnetisering i statorns lindningar.  Förhållandet mellan den så kallade 

effektfaktorn cos φ, skenbar effekt, aktiv effekt och reaktiv effekt kallat effekttriangeln ses i 

Figur 27.  
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Figur 27. Effekttriangeln 

3.11.1 Synkrongenerator 

Synkrongenerator är uppbyggd av en rotor och en stator. Rotorn består av magneter, antingen 

elektromagneter eller permanentmagneter. I fallet med elektromagneter krävs att rotorn 

försörjs med likström, via borstar eller via en extra generator monterad på rotoraxeln. Statorn 

består av laminerat stål med spår för statorlindningen. Normalt lindas denna med en utbredd 

trefaslindning. Rotorns poler kan antingen vara utpräglade eller så kan en cylindrisk rotor 

användas.
87

 Rotortyperna visas i Figur 28 och Figur 29 

 

Som namnet antyder så roterar rotorn synkront med nätets frekvens, vilket innebär att 

maskinen oavsett om den går som motor eller generator måste rotera med ett fast varvtal. 

Detta bestäms av antalet poler i maskinen tillsammans med nätets frekvens, se Ekvation 33. 

Om en större synkrongenerator ska anslutas till elnätet så måste den startas upp med en 

mindre drivkälla och varvas upp till synkront varvtal och även rätt fasföljd relativt nätet.   

 

Då elektrisk magnetisering av rotorn används kan synkrongeneratorn användas för att reglera 

spänning och reaktiv effekt på elnätet. Ökad magnetiseringsström ger ökad reaktiv 

effektproduktion och ökad spänning på generatorns utgångar, den så kallade klämspänningen. 

Det omvända gäller om magnetiseringsströmmen minskas.
88

 

 
Ekvation 33. Det synkrona varvtalet 

𝑛1 =
120 ∙ 𝑓

𝑝
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3.11.2 Asynkrongenerator 

Asynkronmaskinen är vanligast som motor där den är den mest frekvent förekommande av 

alla elektriska motorer. Som generator är asynkronmaskinen vanlig i vattenkraftverk mindre 

än 1500 kW och i vindkraftverk.
89

 

 

Statorn är i likhet med synkrongeneratorn uppbyggd av laminerat stål i vilket det finns spår 

för faslindningar.  Faslindningarna är antingen avsedda för trefas- eller enfassystem beroende 

på vilket nät maskinen skall anslutas till. Rotorn består av laminerat stål med spår för ledare. 

Dessa ledare kan antingen vara kortslutna eller kopplade till släpringar där det senare är mer 

ovanligt. I fallet med kortsluten rotor brukar benämningen ”squirrel-cage”, alltså ekorrbur, 

användas då rotorns utseende liknar en sådan. Då släpringar används faslindas rotorn likt 

statorn.
90

 

 

Det synkrona varvtalet 𝑛1, alltså det varvtal som bestäms av elnätets frekvens, kan skrivas 

som Ekvation 33.
91

 Då asynkronmaskinen så som namnet antyder körs vid ett asynkront 

varvtal kommer rotorns varvtal att skilja sig från det synkrona varvtalet med en faktor som 

beräknas som i Ekvation 34.
92

 

 
Ekvation 34. Eftersläpet 

𝑠 =
𝑛1 − 𝑛2

𝑛1
 

 

När maskinen används som motor är eftersläpet positivt då rotorns varvtal släpar efter det 

synkrona varvtalet. Då effekt tillförs rotorns axel och denna roterar fortare än det synkrona 

varvtalet kommer eftersläpet att bli negativt och maskinen används då som generator.  För att 

få en asynkronmaskin att fungera som generator måste statorlindningarna matas med reaktiv 

effekt, antingen från elnätet eller från en separat kondensatorbank. I ett fall där ö-drift ska 

användas krävs noggranna beräkningar av lastens storlek och karaktär i förhållande till 
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Figur 28. Tvärsnitt av stator och rotor med 

utpräglade poler
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Figur 29. Tvärsnitt av stator och cylindrisk 

rotor
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kondensatorerna. En kondensatorbank kan även utnyttjas vid en nätansluten anläggning för att 

minska den reaktiva effekten för att på så vis minska den reaktiva effekttransporten från 

elnätet till generatorn. På så vis minskas den överförda effekten med bibehållen aktiv 

effektleverans till elnätet. Den reaktiva effekten krävs för att ett roterande magnetfält ska 

uppstå.  

3.11.3 Likströmsgenerator 

Likströmsgeneratorn består likt växelströmsgeneratorerna av en stator och en rotor. Utöver 

detta finns även en kommutator vilken har till uppgift att se till att strömmen som matas till 

eller från maskinen är av likströmskaraktär. Uppbyggnaden visas i Figur 30. 

Likströmsgeneratorns huvudflöde åstadkommes i dess stator när denna matas med 

magnetiseringsström i form av likström. Då motordrift används matas likström via 

kommutatorn in till rotorn. Generatordriften innebär att kraft tillförs maskinens axel vilket 

leder till att elektriskeffekt kan levereras från rotorn, då det här induceras en spänning, via 

kommutatorn.  Statorn tillverkas i solitt järn med spår för fältlindningen medan rotorn, då den 

utsätts för ett varierande magnetfält, utförs av laminerad plåt. Detta krävs inte i statorn då 

fältlindningen här matas med likström.
93

  

  
Figur 30. Principskiss över tvåpolig likströmsmaskin

94
 

3.12 Nätinkoppling 

3.12.1 Elnätet 

Det svenska elnätet är uppdelat i olika spänningsnivåer. Transmissionsnätet(220kV eller 

400kV) transporterar elektriciteten från de stora kraftverken ut till regionnätet(130kV ner till 

10kV). Efter regionnätet förs elektriciteten över till lokala elnät(400V), som i sin tur delas upp 

och tas in i vanliga hus och fastigheter. Större industrier som har stor effektförbrukning, t.ex. 
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smältverk och pappersbruk, tar sin el direkt från regionnätet.
95

 För att dimensionera 

servisledning fram till en fastighet används sambandet i Ekvation 35. 

 
Ekvation 35. Trefaseffekt

96
 

𝑃3𝑓𝑎𝑠 =  3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼𝑙 ∙ cos𝜑 

Sambandet i Ekvation 35 skrivs om så att strömmen 𝐼𝑙  löses ut enligt Ekvation 36 med 

cos𝜑 ≈ 1. 
Ekvation 36. Linjeström 

𝑃3𝑓𝑎𝑠

 3 ∙ 𝑈
= 𝐼𝑙  

Exempel på värden för linjeströmmen 𝐼𝑙  är 25, 63, 125, 160, 200 A.
97

 

3.12.2 Luftledning 

Luftledningar är som namnet antyder elledningar som sitter upphängda i stolpar. Beroende på 

spänning och överföringsförmåga används en eller flera linor för varje fas.  

 

Fördelarna med luftledningar är att tekniken är billig, relativt enkel samt att det går snabbt att 

felsöka och reparera eventuella fel. En annan fördel är att det går relativt lätt att ansluta nya 

energikällor, som exempelvis vindkraft.
98

 Problemet med luftledningar är att de är känsliga 

för vind, snö och is samt att träd riskerar at falla på dem, vilket då leder till elavbrott.
99

 

3.12.3 Kabel 

Som alternativ till luftledning finns kabel som grävs ned i marken. Faserna i kabeln ligger, till 

skillnad från luftledningen, intill varandra. Den stora fördelen med denna metod är att kabeln 

är mycket mindre känslig för yttre påverkan, såsom vind, snö och fallande träd, då den ligger 

skyddad i marken. Dock så är kabeln dyrare än vad luftledningen är och måste dessutom 

grävas ned. Ett annat problem är om kabeln trots allt går sönder då det av naturliga skäl är 

svårare att lokalisera felet och att reparera det.
100

 

3.13 Transformator  

Transformatorn används för att transformera en spänning och ström till andra storlekar och är 

bara användbar med växelström. Detta för att principen bakom en transformator bygger på att 

magnetfält som växlar ger upphov till en inducerad spänning. I den enklaste varianten, 

enfastransformatorn, består konstruktionen av en laminerad järnkärna vilken är omlindad med 

två separata ledare(se Figur 31). Förhållandet mellan storleken på inspänning och utspänning 

kommer att bli det omvända för strömmen och bestäms av antalet lindningsvarv. Den sida 

som matas med effekt kallas för primärsida och den sida varifrån effekt tas ut kallas för 

sekundärsida.  

 

Förhållandet mellan antalet lindningsvarv på primär- och sekundärsida samt ström och 

spänning på respektive sida förhåller sig såsom det beskrivs i Ekvation 37. 
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Ekvation 37. Förhållande mellan spänning, ström och antal lindningsvarv på primär- respektive 

sekundärsida i en enfastransformator 
𝑈1

𝑈2
=
𝐼2
𝐼1

=
𝑁1

𝑁2
 

 

 
Figur 31. Enfastransformator

101
 

 

Trefastransformatorn ser ut på ett lite annorlunda sätt än enfastransformatorn, till att börja 

med så har den tre stycken så kallade ben, på varje ben lindas en fas och varje fas är uppdelad 

i en primärlindning och en sekundärlindning. Primär- och sekundärlindningen sitter alltså på 

samma ben, vilket ses i Figur 32.
102

 

 
Figur 32. Trefastransformator
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3.14 Ekonomiska kalkyler 

3.14.1 Nuvärdesmetod 

Då en ekonomisk kalkyl med hjälp av nuvärdesmetoden för en investering ska göras, måste 

först den så kallade kalkylräntan bestämmas. Denna ränta ska teoretiskt sett avbilda en perfekt 

kapitalmarknad, där ett valfritt belopp kan placeras eller införskaffas till denna kalkylränta. 

Denna ränta är komplex och svår att förutsäga, men ett förenklat sätt att beräkna den ses i 

Ekvation 38 vilken beskriver den lägsta tänkbara kalkylräntan.  
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Ekvation 38. Kalkylränta 

𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 ≥ 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑙å𝑛 ∙ 𝑙å𝑛𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑘𝑟𝑎𝑣 + 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ∙ ä𝑔𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑓ö𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣  
 

För att kunna beskriva hur lönsam en viss investering är så behövs hänsyn till kalkylränta och 

tänkt återbetalningstid tas. Nuvärdesmetoden bygger på att alla betalningar diskonteras till en 

tidpunkt med en såkallad kapitalvärdesmetod. Nuvärdet beräknas som Ekvation 39. 

 
Ekvation 39. Nuvärde 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  −𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝑑1 + 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∙ 𝑑2 
 

De båda diskonteringsfaktorerna bestäms enligt Ekvation 40 och Ekvation 41. 

 
Ekvation 40. Diskonteringsfaktor 1 

𝑑1 = 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 =
1 − (1 + 𝑟)−𝑛å𝑟

𝑟
 

Ekvation 41. Diskonteringsfaktor 2 

𝑑2 = 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =
1

(1 + 𝑟)𝑛å𝑟
 

 

Ger beräkningen av nuvärdet ett positivt tal så är kravet på kalkylräntan uppfyllt, om det inte 

är uppfyllt blir nuvärdet negativt. För att kunna jämföra olika investeringsförslag med 

nuvärdesmetod måste nuvärdet relateras till grundinvesteringen för att lönsamheten ska kunna 

avgöras. Detta görs med en kapitalvärdeskvot vilken beräknas som Ekvation 42.
104

 

 
Ekvation 42. Kapitalvärdeskvot 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 =
𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
 

3.14.2 Underhållskostnad för småskalig vattenkraft 

Enligt Sveriges energiföreningars riksorganisation (SERO) så kan de underhållskostnader 

som är förknippade med ett småskaligt vattenkraftverk uppskattas så som i Tabell 2. Dessa 

värden är från 2004 och i den högra kolumnen visas kostnaden med uppdaterat värde för 

fastighetsskatt.
105,106 

Tabell 2. Underhållskostnad uttryckt som öre per producerad kilowattimme 

  Kostnad 
enligt 
SERO 

Uppdaterad 
kostnad 

Tillsyn och normalt underhåll [öre/kWh] 8 8 

Avsättning till större reparation och förnyelse [öre/kWh] 4 4 

Försäkring [öre/kWh] 1,8 1,8 

Bokföring och administration [öre/kWh] 1,6 1,6 

Fastighetsskatt [öre/kWh] 0,6 2,8 

Summa [öre/kWh] 16 18,2 
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4 Befintlig utrustning och åtgärder före driftsättning 

4.1 Stationsbeskrivning 

Anläggningen består av ett kombinerat såg- och kraftverk där verksamheten varit nedlagd 

sedan 1966. Fastigheten som helhet består enbart av denna byggnad samt omkringliggande 

mark (ca 2ha). Karta över anläggningen med kanal, byggnad, dämning samt markinnehav 

visas i bilaga 1 Fastighetskarta Venås. 

 

I dagsläget finns två stycken horisontalaxlade Francisturbiner, en större och en mindre, vilka 

ses i Figur 34. Dessa turbiner är monterade i en sump till vilken en tilloppstub leder vattnet 

från tilloppskanalen. Figur 35 visar den till turbinerna hörande hydrauliska turbinregulatorn 

tillverkad av Finshyttan år 1921. Det finns en regulator till varje turbin.  

 

Turbinaxlarna går från turbinen och ut genom motstående sidan av sumpen, axeln från den 

mindre turbinen har kapats strax utanför sumpen medan axeln från den större går vidare till 

driften av den tidigare sågen. På den större axeln sitter också en remskiva strax utanför 

sumpen, se Figur 37, vilket det även skulle gjort på den andra axeln om den inte demonterats. 

Dessa remskivor har tidigare varit kopplade till generatorerna. Utloppet ur sumpen går via 

turbinerna vidare genom två stycken sugrör, ett till vardera turbinen. Dessa sugrör är vinklade 

med en nittio graders böj nedåt vilket kan ses i Figur 33. 

Figur 33. Stora sugröret med sump och 

fundament 
Figur 34. Turbinerna 
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Figur 35. Hydraulisk turbinregulator 

 

Stationens totala fallhöjd är i dag 5,0 m vid given dämningsgräns vilket ses Figur 36.  

 
Figur 36. Principskiss över stationens fallhöjd 

 

Det flöde som stationen kan sluka ges av turbinernas kapacitet och redovisas under kapitel 

”4.5 Turbiner”. 

 

Det tillgängliga flödet varierar kraftigt över året och i beräkningar har flöde från SMHI:s 

modellberäkningar över de senaste 22 åren använts. Medelflödet över hela perioden är 0,77 

m
3
/s, maximala flödet är 18,6 m

3
/s. I denna redovisning av flöden har hänsyn tagits till att 0,5 

m
3
/s

107
 hela tiden måste spillas förbi dämningen för att främja bl.a. fiskvandring förbi 

stationen.  
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Figur 37. Turbinaxlar med remskiva. Den närmsta tillhör den större turbinen.  

4.2 Damm  

Den tidigare dammen havererade i samband med en olycka 1966 och resterna har sedan röjts 

bort. Dammen var placerad som visas i 1 Fastighetskarta Venås.  Dammen var troligtvis 

konstruerad av trästockar och järnbalkar vilka omspänts med vajer. Det fanns en eller flera 

luckor för att kunna avbörda vatten förbi kraftstationen.    

4.3 Vattenvägar 

4.3.1 Kanal 

Inloppskanalen är kraftigt beväxt av sly och buskar som har börjat röjas bort vilket ses i Figur 

38. Inloppskanalen har en tydlig förhöjning vid mittpartiet som kan ses i bilaga 5 Vattennivå. 

Där denna förhöjning är finns även en bro bestående av ett stensatt fundament och järnbalkar 

samt kraftigt rötskadade timmerstockar.  

 
Figur 38. Inloppskanal 

 

De för inloppskanalen uppmätta parametrarna finns redovisade i Tabell 3. Här ses att 

kanaldjupet varierar mellan 0,36 och 1,02 m vilket är mätt från vattenytan vid 

dämningsgränsen till kanalens botten.  
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Tabell 3. Parametrar för inloppskanal 

Inloppskanal   

Bredd [m] 2,5 

Djup [m] 0,36 – 1,02 

Längd [m] 85 

Mannings tal 50 

 

Utloppskanalens uppmätta parametrar ses i Tabell 4. Djupet är det djup som kunnat uppmätas 

utan att stationen är i drift. Utloppskanalen har sin början under turbinsumpen och i Figur 40 

ses de stenmurar som omger kanalen här. Figur 39 visar att även utloppskanalen är rejält 

igenvuxen. 

 
Tabell 4. Parametrar för utloppskanal 

Utloppskanal 

Bredd [m] 2,5 

Djup [m] 0,5 

Längd [m] 41,7 

Mannings tal 50 

  

Figur 40. Väggar vid utloppskanalen från 

kraftstationen 

Figur 39. Utloppskanal. 
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4.3.2 Galler 

Gallret är konstruerat av plattjärn med dimensionerna redovisade i Tabell 5. Då gallret utgör 

ett hinder i vattenvägen kommer det att ge upphov till förluster. Dessa är beroende av gallrets 

utformning. Formfaktorn finns beskriven i 3.4.3 Tryckhöjdsförluster. 
 

Tabell 5. Gallerparametrar 

Galler   

Höjd [m] 1,70 

Bredd [m] 1,30 

Formfaktor [-] 2,42 

Godstjocklek [m] 0,005 

Spaltbredd [m] 0,025 

Gallrets lutning [°] 63,47  

4.3.3 Tub  

Tuben som leder vatten ner till turbinsumpen är av trä omspänd med järnband och har 

dimensioner och materialegenskaper som visas i Tabell 6. Den bedöms vara i gott skick utan 

röt- och förslitningsskador eller rost.  
 

Tabell 6. Tubparametrar 

Tub   

Diameter [m] 0,84 

Längd [m] 9,40 

Sandskrovlighet [mm] 0,3 

4.3.4 Engångsförluster 

De engångsförluster som finns i stationen i dagsläget finns vid följande positioner: 

 Inloppet från kanalen in i tuben 

 Inloppet från tuben till sumpen 

 90°- böj i sugröret 

 Utloppet från sugröret till utloppskanalen 

Bilaga 10 Engångsförlustkoefficienter ger följande värden för stationens olika delar. 

 

Inloppet till tuben består idag av en areaminskning med skarp kant och har därmed en 

förlustkoefficient, KL, på 0,50. 

 

Inloppet till sumpen är en skarpkantad areaökning med en förlustkoefficient, KL, på 1,0.  

 

Sugrörets nittiogradersböj är av mjuk typ med fläns och har en förlustkoefficient, KL, på 0,3.  

 

Vid sugrörets utlopp i utloppskanalen kommer röret att sticka ner en bit i vattnet och därmed 

ge en förlustkoefficient, KL, på 1,0.  

4.4 Byggnad  

Byggnaden i vilken kraftstationen finns inrymd är kulturminnesskyddad och får därför inte till 

det yttre förändras. Inte heller sågverksdelen som idag är museum får byggas om. Detta gör 

att försiktighet måste vidtas vid ombyggnation så att detta efterföljs. Byggnadens allmänna 
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skick är gott, vissa reparationsarbeten gällande tak och rötskador har genomförts. Dock finns 

flera punkter som kräver åtgärder, exempelvis väggpartier saknas, fönster är trasiga samt dörr 

saknas.  

 

De elektriska installationer som finns i dagsläget är både gamla och i dåligt skick. Detta gäller 

inte bara den installation som har omedelbart med elkraftsgenereringen att göra utan även el 

till exempelvis belysning. Exempel på de elektriska installationerna ses i Figur 41 och Figur 

42.  

 

Fundamentet som turbinsumpen vilar på består idag av tre stensatta sidor med ingjutna 

ovansidor. De tre sidorna formar ett U, över detta har järnbalkar lagts på vilka sumpen vilar. 

Fundamentet är i behov av renovering vilket kan ses i till höger i Figur 40. 

 

4.4.1 Intag 

Det betongfundament som håller upp inloppstubens övre del bär även intagsgallret vilket är 

monterat i en träram vilket ses i Figur 43. Både betongfundamentet och galler samt träram är i 

bra skick utifrån en okulär bedömning. 

 
Figur 43. Intagsgaller samt tubinlopp 

Figur 41. ”Elcentralen” Figur 42. Likströmsgenerator 
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4.5 Turbiner 

Den större turbinen är märkt ”Finshyttan Kolumbi Special No 7 1269st” och den mindre 

turbinen är märkt ”Finshyttan Kolumbi Special”. De båda turbinernas märkplåtar ses i bilaga 

2 Märkplåtar på lilla turbinen”. Den större turbinens ursprungsdata visar att turbinen är 

levererad till Lumpå kvarn i Delsbo 1911 och ger 11 hästkrafter vid 2,7 meters fallhöjd och 

varvtalet 310 varv/min. Information för den mindre turbinen har inte gått att få fram då dess 

märkplåt saknar nummer.
108

 

 

Turbinaxlarna är lagrade i turbinhuset och där axelgenomföringen vid sumpens motstående 

vägg finns. Lagren innefattar även tätningar. Idag finns dessutom flera lagerbockar där axeln 

fortsätter under sågverket. Axeln till den mindre turbinen är avkapad ca 2 m utanför sumpen 

medan axeln till den större turbinen fortsätter förbi generatoruppställningen och in under det 

gamla sågverket. Axeln till den större turbinen har flera remskivor monterade något som 

saknas på den lilla turbinens axel. 

 

I Figur 35 har stationens nuvarande reglering visats, denna består av en hydraulisk 

turbinregulator vilken finns beskriven i avsnitt ”3.9.2 Hydraulisk turbinregulator”. Denna 

utrustning är daterad 1921 och har inte varit i bruk sedan 1966  

 

Löphjulen har varit monterade och stått stilla sedan stationen togs ur drift 1966 och har därför 

rostat rejält och kärvat ihop med turbinhusen.  

 

Turbinhusen med lagring och ledskenor har rostskyddsmålats efter det att stationen togs ur 

drift och är därför i relativt gott skick. Vissa av ledskenorna saknar bultar för fastsättning 

dessutom har reglerfunktionen helt har kärvat fast. 

4.5.1 Slukvolym 

Turbinernas slukvolym fås med hjälp av ursprungsdata för den större turbinen och kan ej 

beräknas för den mindre turbinen då ursprungsdata saknas. Beräkningar med affinitetslagen i 

Ekvation 30 med givna ursprungsdata ger enligt Ekvation 43 varvtalet för turbinen vid 5 m 

fallhöjd. 

 
Ekvation 43. Beräkning av turbinvarvtal för den stora turbinen 

𝑛2 =  
𝑛1

2 ∙ 2

1
→ 𝑛2 =  

3102 ⋅ 5

2,7
→ 𝑛2 = 421,9 varv/min 

 

Varvtalet används sedan i affinitetslagen från Ekvation 31 för att beräkna turbinens effekt 

vilket ses i Ekvation 44. 

 
Ekvation 44. Beräkning av avgiven effekt från den stora turbinen 

𝑃2 =
𝑛2

3 ∙ 𝑃1𝑘 ∙ 0,735

𝑛1
3 → 𝑃2 =

421,93 ∙ 11 ∙ 0,735

3103
→ 𝑃2 = 20,4 𝑘𝑊 

 

Den stora turbinens slukvolym ges av Ekvation 2 med turbinverkningsgraden som uppgår till 

ca 80%
109

 och beräknas som Ekvation 45 till ca 0,5 m
3
/s. 
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Ekvation 45. Beräkning av slukflöde för den stora turbinen 

𝑄𝑠𝑙𝑢𝑘 =
𝑃

𝜂 ∙  ∙ 𝜌 ∙ 𝑔
→ 𝑄𝑠𝑙𝑢𝑘 =

20400

0,8 ∙ 5 ∙ 1000 ∙ 9,82
→ 𝑄𝑠𝑙𝑢𝑘 = 0,519 𝑚3/𝑠 

4.6 Generator 

De befintliga generatorerna är av äldre likströmstyp och har varit tagna ur drift sedan år 1966. 

De har dessutom under dessa år förvarats i en fuktig, smutsig och ouppvärmd miljö. Detta har 

med stor sannolikhet skadat generatorernas lindningar och lager.
110

 Data från de nuvarande 

generatorernas märkplåtar redovisas i Tabell 7. 

 
Tabell 7. Data från befintliga generatorers märkplåtar 

Generatorerna  
 Lilla  Stora 

Typ 
ASEA 

K7 
ASEA 
K10 

kW 9,5 25 

Volt 2x230 440 

Amp 20,7 57 

Varv 1250 1050 

Drift kont. kont. 

4.7 Nätinkoppling  

I dagsläget finns ingen anslutning till elnät vid fastigheten. Då kraftstationen och sågverket 

var i drift användes ett privat likströmsnät vilket försåg de närliggande byarna Venås och 

Högtomt med elektricitet. Närmaste elnät finns idag ca 350 m nordöst om 

kraftverksbyggnaden och är regionnät med spänningsnivån 10,7 kV. 
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5 Uppstart av befintlig turbin 
Då uppstart av de båda befintliga turbinerna medför en dyr och komplex lösning av 

styrsystem, kraftöverföring och generator så kommer endast den större av de två turbinerna att 

tas i drift. Beräkningar samt nödvändiga åtgärder kommer att presenteras nedan. Beräkningar 

av energi, effekt samt förluster genomförs med Matlabprogrammet 

”Energiberakningar_Finshyttan_Kolumbi_Special_No7.m” vilket ses i bilaga 24. Utskriften 

från Matlabs kommandofönster ses i bilaga 11 Utskrift från 

Energiberakning_Finshyttan_kolumbi_special_No7.m. Stationens fallhöjd 5 m har ansetts 

konstant och används till samtliga beräkningar. De ekonomiska angivelser som finns 

redovisade är hämtade från bilaga 18. 

5.1 Damm 

Dammen förläggs till samma plats som den tidigare dammen vilket är fördelaktigt med tanke 

på dammhöjd och att befintlig kanal kan nyttjas. Dammen kan antingen anläggas som 

grunddamm/spegeldamm eller en traditionell damm med luckor för reglering.  

 

Alternativet med grunddamm/spegeldamm är främst tänkt som en god möjlighet för 

anläggandet av en naturlig passage för dellenöring och flodpärlmussla. En sådan damm 

kommer dock inte att möjliggöra reglering av vattenföringen. Enligt besked
111

 från 

länsstyrelsen i Gävleborgs län krävs en naturlig vandringsled för dellenöringen och fisktrappa 

godkänns ej som detta. Enligt senare besked från samma myndighet skulle fisktrappa eller ett 

så kallat omlöp (passage i form av dike) runt dammen vara tillräckligt som vandringled.
112

 

Fördelen med en traditionell damm är de ökade reglermöjligheterna och den därtill hörande 

ökade elenergiproduktionen. 

 

Uppförandet av en damm kommer att, vilket ses i bilaga 18 Investering, Uppstart av befintlig 

turbin, kommer att kosta ca 135 000 kr medräknat material och arbete.  

 

För att kunna avbörda det maximala flödet 19 m
3
/s krävs att dammen har en öppningsbar 

sektion med bredden ca 6,5 m. Beräkningen nedan är baserad på Ekvation 4. 

 

𝑄 = 𝜇𝑐𝐵𝑎 2𝑔 𝑦1 − 𝑦2 → 𝐵 =
𝑄

𝜇𝑐𝑎 2𝑔 𝑦1 − 𝑦2

→ 𝐵 =
19

0,56 ∙ 1,3 2 ∙ 9,82 1,3 − 0,5
→ 

𝐵 = 6,5 𝑚 
Antaganden som gjorts är att luckorna är helt öppna samt att vattendjupet nedströms är likt 

djupet utan dämning.  

5.2 Vattenvägar 

Förlusterna som uppkommer till följd av vattnets flöde samt nödvändiga åtgärder redovisas 

nedan för driftsättning av nuvarande utrustning.  

5.2.1 Kanaler  

Både inloppskanalen och utloppskanalen behöver röjas fria från träd och buskar. 

Inloppskanalens förhöjda mittparti gör att den behöver grävas ur. När detta sker bör hänsyn 

tas till att en eventuell framtida uppgradering av stationen vilken kan leda till ökat flöde. För 

att klara ett framtida högre flöde bör kanalen grävas ur 2 dm från nuvarande maxdjup och 
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breddas 5 dm till djup 1,22 m och bredd 2,5 m. För utloppskanalen krävs att sidomurarna 

förstärks och att kanalen röjs och grävs ur. Efter urgrävning har djupet satts till 1,22 m och 

bredden även fortsättningsvis 2,5 m. Kanalernas mått efter urgrävning visas i Tabell 8 och 

Tabell 9.  

 
Tabell 8. Inloppskanalens mått efter urgrävning 

Inloppskanal   

Bredd [m] 2,5 

Djup [m] 1,22 

Längd [m] 85 

Mannings tal 50 

 
Tabell 9. Utloppskanalen efter urgrävning 

Utloppskanal 

Bredd [m] 2,5 

Djup [m] 1,22 

Längd [m] 41,7 

Mannings tal 50 

För att kunna återuppta drift av vattenkraftstationen måste inloppskanalen och utloppskanalen 

byggas för att klara av det svall som uppkommer vid plötsligt start och stopp. Svallhöjden 

beräknas med Ekvation 7 tillsammans med Ekvation 8, Ekvation 9 samt Ekvation 10 och blir 

för detta fall (med flödet 0,5m
3
/s) enligt Tabell 10. 

 

Tabell 10. Beräkning av svallvågshöjd i tilloppskanal och utloppskanal vid 0,5 m3/s 

Svallberäkning  
Vattnets hastighet v0 [m/s] 0,16 

Våghastighet, Inlopp clinopp [m/s] 3,30 

Våghastighet, utlopp cutlopp [m/s] 3,63 

Våghöjd Inloppskanal hinlopp[m] 0,061 

Våghöjd utloppskanal hutlopp [m] 0,055 

 

Som ses i Tabell 10 kommer inget betydande svall att förekomma vare sig i inloppskanal eller 

i utloppskanal. 

 

Förlusterna som uppkommer i kanalerna vid detta driftsfall beräknas med Ekvation 5. 

Mannings ekvation. I tilloppskanalen är medelvärdet av fallhöjdsförlusterna 0,0007 m och i 

utloppskanalen 0,0003 m. Motsvarande siffror för energiförlusten är drygt 0,03 MWh/år 

respektive 0,014 MWh/år.  

 

Den investering som krävs för att iordningställa inlopps- och utloppskanal kommer att uppgå 

till 34 000 kr respektive 10 000 kr. 

5.2.2 Galler 

Inga åtgärder föreslås för gallret och beräkningar görs för det befintliga. Då gallret utgör ett 

hinder för vattnet så kommer förluster att uppstå. De beräknas med hjälp av Ekvation 13. 

Kirchmers ekvation.  
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Höjdförlusten uppgår i medeltal till 0,0005 m och den årliga energiförlusten beräknas till 

0,02 MWh/år.   

5.2.3 Tub 

Tubens skick har bedömts vara gott och den bör därför kunna gå att använda även 

fortsättningsvis.  Medelhöjdförlusten i tuben uppgår till 0,3 m och den årliga energiförlusten i 

medeltal blir 10,9 MWh. För att klara av trycket bör tryckökningen enligt Joukowski 

bestämmas enligt Ekvation 19, dock krävs rörets bukmodul för denna beräkning vilken är 

okänd för trätuben. Därför används tumregeln att trätuben ska dimensioneras för 50 % 

övertryck
113

 vilket i detta fall, med en fallhöjd på 5 m, innebär ett tryck på ca 7,5 mvp.  

5.2.4 Engångsförluster 

Stationens ursprungliga utformning har använts och därför kommer 

engångsförlustkoefficienterna som redovisas i 3.7 Engångsförluster.  

 

Resultatet som fås vid beräkningar av engångsförlusterna i kraftstationen ses i Tabell 11. Den 

största engångsförlusten fås där tuben är ansluten till sumpen där en skarpkantad areaökning 

finns. 

  
Tabell 11. Redovisning av engångsförluster 

Engångsförluster [MWh/år] 

Intag 0,33 

Sump 0,66 

Sugrörskrök 0,12 

Sugrörets 

utlopp 
0,39 

5.2.1 Ändrat turbinläge 

Att förändra turbinernas höjdläge ger ingen fördel då turbinernas utlopp i dagsläget är 

försedda med sugrör och därför tillvaratar hela fallhöjden mellan övre och nedre vattenyta 

oavsett turbinens läge. Det som bör tas hänsyn till är kavitationsrisken vid en eventuell 

höjning av turbinläget.  

5.3 Byggnad 

Elektriska installationer över 25 kW kräver brandskydd av golv och närliggande 

byggnadsdelar bör detta betänkas inför eventuella framtida effektuppgraderingar. Rummet 

måste vara utfört så att inga obehöriga kan få tillträde till det, vilket betyder att rummet måste 

förses med väggar och dörr samt ett golv. I syfte att avgränsa turbin- och generatorrum bör en 

vägg byggas för att skapa två rum, ett för elinstallationer och ett för vatten. Då detta görs bör 

även sumpens betongfundament gjutas på och förstärkas samt stenar rättas till och återställas 

för att orka bära upp konstruktionen. 

 

Den elektriska installationen behöver i samtliga fall bytas ut samt kompletteras innan 

driftsättning kan ske. Detta gäller både elinstallationer till generator och styrning men även 

för exempelvis belysning. 

 

                                                 
113

 Malzoff , Krister 



 

 

 

 55 

För byggnaden gäller att åtgärder i form av golv, dörr, väggar med mera kommer att kosta ca 

6 000 kr enligt bilaga 18 Investering, Uppstart av befintlig turbin. Utöver detta tillkommer 

kostnad för belysningsinstallation samt eventuella åtgärder av sågverksbyggnaden. 

5.3.1 Intag  

Intagsfundamentet måste förses med skyddslock samt staket för att för att förhindra att djur, 

människor och föremål följer med vattnet ned i turbinsumpen då det är ett mellanrum mellan 

gallrets placering och intaget. Vid intaget bör även en lucka installeras för att kunna stänga 

vattentillförseln till turbinerna i ett fall då ledskenorna fallerar samt då service alternativt 

inspektion av nedströms sittande komponenter ska göras. Som lucka lämpar sig en spettlucka 

av mindre modell.  

 

Gallret kommer då och då att behöva rensas, exakt hur ofta beror på omgivningen och vilken 

årstid det är. Ett exempel är hösten då mycket löv kommer att falla ner i ån och slutligen täppa 

till intagsgallret. Rensning av gallret kan göras på två olika sätt, antingen manuellt med en 

räfsa eller liknande eller med en automatisk rensare. Manuell rensning är väldigt billigt men 

då krävs det att någon åker ut till stationen och rensar gallret när det behövs. Då stationen 

ligger ca 5 mil från närmsta ägare så tar detta en hel del tid i anspråk plus att det är svårt att 

veta när ett behov av rensning finns. Det är slöseri på tid att åka dit för ofta, men samtidigt 

kan en hel del fallhöjd förloras på grund av igensättning om rensningen sker för sällan. 

Alternativet med en automatisk gallerrensare är dyrt, mellan 100 000 och 180 000 kr
114

, men 

går att styra antingen med en knapp på plats, tidur eller via extern signal. Det första sättet ger 

ingen större fördel jämfört med manuell rensning men däremot de två senare gör att 

rensningen sker helt automatiskt utan att någon måste vara där och övervaka. Det finns även 

tillval till rensaren i form av fallförluststyrning, vilket innebär att rensaren startar när den 

känner av ett visst förutbestämt tryckfall över gallret. Denna metod gör då att rensaren bara 

körs när det verkligen behövs, vilket inte är fallet vid de tidigare styrningsmetoderna. En sak 

som bör betänkas i det fall då metoden med automatisk rensning väljs är att rensaren tar plats 

och att utrymmet i höjdled vid gallret är begränsat då stationens tak även täcker inloppet. 

Eftersom ingen del av byggnaden får rivas så måste rensaren få plats under taket utan att det 

behöver modifieras. 

5.4 Turbin 

Den energi som är att förvänta sig då den stora turbinen driftsats är ca 54 MWh/år. Innan 

driftsättning kan ske måste turbinen renoveras. Löphjulen är rostangripna och har kärvat fast i 

turbinhusen och bör därför plockas ur och skickas till en kunnig firma för renovering. Då 

löphjulet är gammalt så bör renovering inte vara något problem. Även turbinhusen är 

rostangripa och bör därför även de demonteras från sumpen och skickas med löphjul för 

renovering. Detta för att för att säkerställa ledskenornas täthet och reglerfunktion men även 

för att kunna byta ut lager och tätningar. Renovering av denna turbin kommer att kosta ca 

35 000 kr. 

 

Den stora turbinens axel måste kortas innan den kan driftsättas. I dagsläget går den axeln in 

under det gamla sågverket och är via remmar sammankopplat med sågutrustningen. Samtliga 

axlar och remskivor bör förses med skydd vilket helt saknas idag.
115
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Turbinerna är mycket lågvarviga och det kommer därför att krävas utväxling om en 

standardgenerator ska kunna användas. De remskivor som finns i dagsläget bör gå att 

använda, dock med nya remmar då de som finns är gamla och slitna vilket gör att de är 

obrukbara. Med dagens teknik kan remmarna göras i princip skarvfria och därmed ge låga 

förluster.
116

  

 

För att avgöra om det nuvarande turbinläget är lämpligt beräknas den maximala sughöjden 

som turbinen kan placeras på utan att få kavitation. Med sughöjd avses höjd över nedre 

vattenyta. Beräkningar med Ekvation 26, Ekvation 23 och Ekvation 24 ger ett specifikt 

varvtal på 89,2 varv/min vilket innebär att turbinen kan vara placerad på en höjd av högst 8,6 

meter. Detta är långt över nuvarande placering och det innebär att kavitation inte är något som 

kommer att ge några problem i denna uppställning. Beräkningarna visas nedan. 

𝑛𝑞 = 421,9 ⋅
0,5

1
2

5
3
4

= 89,2 varv/min 

𝑠 ≤ 10,33 − 0,0318  
3,65 ⋅ 89,2

100
 

2

⋅ 5 = 8,6 𝑚 

5.5 Generator 

Då de befintliga generatorerna är av likströmstyp är det i dagsläget intressantaste alternativet 

att byta ut dessa mot en ny eller begagnad asynkrongenerator. Anledningen till detta är att 

likströmsgeneratorerna kräver kraftelektronik för att kunna leverera växelström till elnätet. 

Detta gör att användning av likströmsgeneratorer medför ökade investeringskostnader och 

förluster. Asynkrongeneratorn väljs för att de är billiga, robusta och inte kräver någon 

avancerad infasning till nätet. Den avgivna elektriska effekten från en uppställning med den 

stora turbinen driftsatt beräknas (medräknat hydrauliska- och mekaniska förluster) till 16,6 

kW. Om det går att uppbringa en begagnad generator med maxeffekt över denna effekt så är 

detta av ekonomiska skäl att föredra i annat fall föreslås nyinvestering. Då ingen begagnad 

generator har hittats så har en ny valts som ett exempel. Generatorn har en uteffekt på 16 kW, 

ett vartal på 1500 varv/min, 4 poler och en verkningsgrad på 87,4 %. Priset ligger på ca 

21 000 kr. 

 

Varvtalet på turbinen kommer enligt tidigare beräkning att vara 421,9 varv/min vilket är långt 

mycket lägre än för den generator som ges som exempel. Detta leder till att en utväxling 

måste monteras i form av en remväxel mellan turbin och generator. Diametern på generatorns 

remskiva väljs med hjälp av Tabell 1 till 125 mm. Utifrån detta beräknas diametern för 

turbinens remskiva med Ekvation 32 enligt nedan till ca 440 mm. 
𝜔𝑖𝑛

𝜔𝑢𝑡
=
𝑑𝑢𝑡
𝑑𝑖𝑛

↔
421,9

1500
=

125

𝑑𝑖𝑛
↔ 𝑑𝑖𝑛 ≈ 440 𝑚𝑚 

 

Med generatoreffekten 16 kW fås, enligt Ekvation 36, linjeströmmen 23,1 A enligt 

beräkningar nedan 
𝑃3𝑓𝑎𝑠

 3 ∙ 𝑈
= 𝐼𝑙 ↔ 𝐼𝑙 =

16000

 3 ∙ 400
↔ 𝐼𝑙 = 23,1 𝐴 

 

Då linjeströmmen blir 23,1 A så räcker servisledningen 25 A till själva leveransen av el, dock 

ges inga möjligheter till uppgradering av stationen. 
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5.6 Reglering och övervakning 

Då de hydrauliska regulatorerna inte har använts på lång tid och har stått i en fuktig, 

ouppvärmd miljö finns två alternativ. Det första innebär att den gamla reglerutrustningen 

renoveras och återanvänds. Det andra alternativet innebär att helt ny reglerutrustning 

monteras i form av ett hydraulikaggregat kopplat till ett PLC-system (se ”3.9.3 PLC-

reglering”). I det senare alternativet fås även möjlighet att styra och övervaka systemet på 

distans. Det första alternativet innebär att reglering enbart kommer att baseras på varvtal 

medan PLC-systemet möjliggör reglering utifrån effekt, flöde, vattennivå med mera. Då krav 

på vattennivå vid dammen finns samt att stationen ligger avlägset medför att ett PLC-system 

bör installeras i kraftstationen. I styrsystemet ingår även kondensator för kompensering av 

asynkrongeneratorns reaktiva effektkonsumtion och även skydd för spännings- och 

frekvensfel. Ett sådant system som implementeras på en mindre vattenkraftstation kostar 

mellan 150 000 och 200 000 kr.
117

 

5.7 Nätinkoppling  

För att kunna återuppta leverans av el krävs att en servisledning dras fram till kraftstationen, 

något som i dagsläget saknas. Till detta kommer huvudcentral och transformator då närmaste 

elnät är det så kallade regionnätet vilket har en spänningsnivå på 10,7 kV medan generatorn i 

stationen har en spänningsnivå på 400 V.  

 

I ”8 Transformatorspecifikationer” går det att utläsa att transformatormodellen TOFS-20 kan 

hantera effekten 20 kVA vilket ligger över 16,6 kW även med så lågt cos(𝜑) som 0,83. 

Beräkningen av cos(𝜑) fås från sambandet i Figur 27 och genomförs såsom visas i Ekvation 

46. 
Ekvation 46. Uträkning av tillåtet minvärde för 𝐜𝐨𝐬(𝝋) 

16,6 = 20 cos 𝜑 ⇔
16,6

20
= 0,83 

 

Tabell 12 visar specifikationer för transformatorn i fråga och härur går att utläsa att 

tomgångsförlusten 𝑃0, är 190 W och kopparförlusterna, 𝑃𝑐𝑢 , är 780 W. Förlusterna motsvarar 

ca 5 % av märkeffekten 20 kVA (för cosφ nära 1). Transformatorvalet kommer inte att 

behöva ombesörjas av stationsägaren utan detta är något som nätägaren gör.  Värdet på 

effektfaktorn går att förändra med hjälp av kondensatorer enligt sambandet i Figur 27. 
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Tabell 12. Specifikationer för TOFS-20
118

. 

 

5.8 Ekonomisk kalkyl  

Den elektriska energi som produceras per år uppgår till drygt 54 MWh. Denna energi ges som 

inparameter till bilaga 15 Ekonomisk analys av driftsättning av nuvarande turbin. Med hjälp 

av denna kan en möjlig investering beräknas till drygt 490 000 kr. Detta med bibehållen 

ekonomisk vinst och 5 % förräntning på investerat kapital. Kapitalet består i beräkningen av 

80 % lån och 20 % egen investering båda delar med 5 % förräntningskrav.  

 
De investeringar och åtgärder som behöver göras innan driftsättning av den befintliga 

turbinen och hur mycket dessa uppskattas kosta finns redovisade i bilaga 18 Investering, 

Uppstart av befintlig turbin. Kostnaderna för varje område är uppdelade i arbets- och 

materialkostnad. Kostnaderna för arbete är baserade på hyra av maskiner, den tid som 

kommer att gå åt och hur mycket personal kostar per timme. Materialkostnaderna är baserade 

på en uppskattning av hur mycket material som kommer att gå åt samt kostnader för dessa 

material. Den totala kostnaden för arbete och material samt en summering av de båda finns 

längst ner tabellen. För uppstart av befintlig turbin kommer den totala investering som krävs 

att uppgå till 803 000 kr.  
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6 Moderniseringsförslag 1  
I detta förslag ska en semi-Kaplanturbin med ett maxflöde på 2,52 m3/s installeras, vilket är 5 

gånger högre än i ursprungsförslaget. Tanken är att denna turbin ska kunna utnyttja de stora 

vårflodtopparna mycket bättre samt ha bättre verkningsgrad för ett varierande flöde, vilket 

innebär att mer energi kan utvinnas. Dock kräver denna flödesökning stora modifikationer av 

vattenvägarna och sumpen. En närmare förklaring av vad som kommer att behöva göras följer 

nedan. Samtliga beräkningar av energiförluster samt producerad elektrisk energi har gjorts 

med hjälp av Matlab-programmet Energiberakning_Cargo_Kraft_2_52m3s.m vilket i sin 

helhet ses i bilaga 25. Utskriften från Matlabs kommandofönster ses i bilaga 12. 
 

För dammen kommer samma åtgärder att krävas för detta förslag som i 5.1 Damm. Detta 

innebär att en grunddamm uppförs på samma plats som den ursprungliga dammen till en 

kostnad av 135 000 kr.  

6.1 Vattenvägar 

6.1.1 Kanal  

I ett fall där kanalens ursprungsmått behålles kommer en allt för hög vattenhastighet att 

erhållas samt att kanalvågorna blir problematiska att hantera. Därför kommer kanalen att 

grävas ur till måtten som visas i Tabell 13 och Tabell 14.  
Tabell 13. Inloppskanalens mått efter ytterligare urgrävning 

Inloppskanal   

Bredd [m] 3 

Djup [m] 1,7 

Längd [m] 85 

Mannings tal 50 

 
Tabell 14. Utloppskanalens mått efter ytterligare urgrävning 

Utloppskanal 

Bredd [m] 3 

Djup [m] 1,7 

Längd [m] 41,7 

Mannings tal 50 

 

De nya måtten på kanalen medför att den bro som i dagsläget finns över kanalen måste 

avlägsnas för att inte hindra vattenflödet. 

 

Beräkningsresultatet för svall i inlopps- och utloppskanal kommer vid 2,52 m
3
/s att se ut så 

som redovisas i Tabell 15. Det går att utläsa att vattenhastigheten hålls under de kritiska 0,5 

m/s och problem med underkylt vatten undviks. Våghöjden har beräknats med Ekvation 7.  

Här ses att den högsta vågen kommer att uppstå i inloppskanalen och vara 0,23 m. 

Intagsmurarna som är gränssättande i tilloppskanalen är 0,63 m höga, därför kommer inte 

våghöjden att vara ett problem. 
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Tabell 15. Svallvågshöjd för ett flöde på 2,52 m3/s 

Svallberäkning  
Vattnets hastighet v0 [m/s] 0,49 

Våghastighet, inlopp clinopp [m/s] 3,59 

Våghastighet, utlopp cutlopp [m/s] 4,58 

Våghöjd inoppskanal hinlopp[m] 0,23 

Våghöjd utloppskanal hutlopp [m] 0,18 

 

Förlusterna som uppkommer i kanalerna vid detta driftsfall beräknas, likt tidigare, med 

Ekvation 5. Mannings ekvation samt flöde utifrån turbinens kapacitet (se ”6.3 Turbin”). 

Kanalens dimensioner har ej förändrats gentemot tidigare gjorda beräkningar. Beräkningar ger 

en årlig energiförlust i intagskanalen på 0,3 MWh/år och i utloppskanalen 0,15 MWh/år. 

Motsvarande siffror för medelfallhöjdsförlusten är 0,002 m samt 0,0008 m. För investeringen 

har samma kostnad som i ursprungsfallet använts trots att kanalen ska grävas ur ytterligare 

något. Siffran är för tilloppskanalen 34 000 kr och för utloppskanalen 10 000 kr. 

6.1.2 Galler 

Samma gallertyp som i det tidigare förslaget antas brukas även här, dock breddat för att räcka 

till den större tub som föreslås. Gallerförluster blir här 0,002 m i medelfallhöjdsförlust och 

0,34 MWh i årlig energiförlust.  

6.1.3 Tub 

I detta förslag har en större tub antagits då den tidigare ger mycket höga förluster för flödet 

som föreslås. Även tubmaterialet har ändrats från trä till GRP på grund av en mycket lägre 

friktionsfaktor samt ett lägre pris (trä 0,3, GRP 0,03). Även diametern på tuben har ökats från 

0,84 m till 1,4 m. Parametrarna finns presenterade i Tabell 16. Förlusterna i tuben uppgår till 

0,017 m och 3,15 MWh i årlig energiförlust.  
 

Tabell 16. Tubparametrar 

Tub   

Diameter [m] 1,4 

Längd [m] 9,40 

Sandskrovlighet [mm]
 
 0,03 

6.2 Byggnad  

Samma åtgärder som finns beskrivna i 5.3 Byggnad måste genomföras även för detta förslag. 

Förutom detta kommer stora modifikationer av intag, sump samt turbinrum att krävas. 

Främsta anledningen till detta är att maskinen som föreslås installeras är av en helt annan typ 

och har mycket större kapacitet. De extra kostnader förknippat med detta ingår i priset för 

hela turbinpaketet.  

6.3 Turbin  

Turbin och generator samt sammankoppling levereras i detta förslag komplett av Cargo & 

Kraft Turbin. En preliminär produktionsberäkning för den föreslagna turbinen ses i 9 

Produktionsbeskrivning CK800S-4. Denna produktionsberäkning är dock inte helt korrekt då 

fallhöjden är 5 meter medan exemplet visar fallhöjden 4 m vilket leder till att 

produktionsberäkningen visar för låg energi. 
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Vattenföringen presenteras månadsvis och är medelvärden räknade utifrån flöden under 

perioden 1990-2011. Utifrån detta har en turbin valts för att passa till dessa flöden och 

fallhöjd. Turbinen som valts heter CK800S-4 och har en maximal och minimal slukvolym på 

2,52 m
3
/s respektive 0,1 m

3
/s. Utifrån valet av turbin visas hur mycket av den totala 

vattenföringen som kan utnyttjas av turbinen varje månad i ett diagram, samt vilken effekt 

och energi detta ger under varje månad som visas i tabellen. Den totala elenergiproduktionen 

kommer med dessa specifikationer att uppgå till ca 153 MWh/år. Detta värde kommer dock 

att variera med tanke på att flödena är medelvärde och det är omöjligt att förutspå framtida 

flöden exakt. I den totala elproduktionen är inte förluster i växlingen mellan turbin och 

generator medräknade, inte heller förluster i generatorn.  Beräkningar med den korrekta 

fallhöjden 5 m har gjorts med tidigare nämnda Matlab-program och visar på en 

elenergiproduktion på 161 MWh/år. Den verkningsgrad som använts för turbinen har antagits 

utifrån bilaga 9 Produktionsbeskrivning CK800S-4.  

 

Som tidigare nämnts är består detta moderniseringsförslag av ett färdigt paket. I detta paket 

ingår även den reglering av turbiner, generator, kompenseringsutrustning, skydd samt 

övervakning som behövs. Regleringen kan ske på flera olika sätt, antingen beroende på 

vattennivå i dammen, flöde, varvtal på turbiner m.m. Övervakningen sker via 

mobiltelefonnätet och det går därför att hela tiden att kontrollera kraftverkets driftsstatus.  

 

Hela paketet med turbin, styrning, generator samt installation kostar ca 3 000 000 kr 

6.4 Generator  

För alternativet med en 4-bladig Kaplanturbin kommer uteffekten från turbinen att vara större 

än i grunduppställningen. Uteffekten från turbinen kommer att ligga på ca 93 kW och 

följaktligen ska generatorn dimensioneras efter denna effekt. Då detta är ett paket så kommer 

generatorn att ingå i form av en asynkrongenerator med passande effekt.  

 

Med generatoreffekten 93 kW fås, enligt Ekvation 36, linjeströmmen 134,2 A enligt 

beräkningar nedan 
𝑃3𝑓𝑎𝑠

 3 ∙ 𝑈
= 𝐼𝑙 ↔ 𝐼𝑙 =

93000

 3 ∙ 400
↔ 𝐼𝑙 = 134,2 𝐴 

 

Då linjeströmmen blir 134,2 A krävs servisledningen 160 A till själva leveransen av el vilket 

ger utrymme för ytterligare uppgradering. 

6.5 Nätinkoppling  

Åtgärder i för servisledning i likhet det som föreslås i 5.7 Nätinkoppling. Den turbin som 

rekommenderas av Cargo & Kraft har ca 93 kW i turbineffekt, så transformatorn måste klara 

minst denna effekt. I Tabell 17 finns en transformator benämnd TOFS-100 vilken enligt 

specifikationerna klarar att hantera effekten.  
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Tabell 17. Specifikationer TOFS-100
119

 

 
 

TOFS-100 klarar upp till 100 kVA vilket räcker bra i detta fall, då uteffekten från generatorn 

kommer att vara maximalt 93 kW. Värdet på cos(𝜑) kan sjunka till 0,93 vilket ses i Tabell 

17. In- och utspänningarna bestäms av beställarens önskemål vilket här betyder 400 

V/10,7kV. Tomgångsförlusterna, 𝑃0, uppgår till 325 W och kopparförlusterna, 𝑃𝑐𝑢 , uppgår till 

1570 W vilket tillsammans motsvarar 1,9 % av märkeffekten. Från Figur 27 fås följande 

samband mellan aktiv- och skenbareffekt samt effektfaktor cos 𝜑 . 
 

93 = 100 cos 𝜑 ⇔
93

100
= cos 𝜑 ⇔ cos 𝜑 = 0,93 

 

6.6 Ekonomisk kalkyl  

Den ekonomiska kalkylen bygger på hur mycket elektrisk energi som kan produceras av 

kraftverket.  Denna går att utläsa från bilaga 12 Utskrift från 

Energiberakning_Cargo_Kraft_2_52_m3s.m till 161 MWh/år. Producerad elektrisk energi ges 

som inparameter till Excel-bladet ”Ekonomi Venås, Cargo_Kraft_2_52m3s.xlsx”. Den 

möjliga investeringen uppgår till drygt 1 460 000 kr. Detta har beräknats på samma sätt som i 

”5.8 Ekonomisk kalkyl” och redovisas i tabellform i bilaga 0. 

 

På samma sätt som i det befintliga förslaget finns investeringarna för moderniseringsförslag 1 

redovisade i bilaga 19 Investering, Moderniseringsförslag 1. De områden i tabellen som är 

markerade med rött är områden som måste åtgärdas i ett fall där kraftstationen ska återstartas. 

Åtgärderna är således oberoende av vilken turbin och generator som väljs. I de gröna fälten 

har investeringskostnaden som skiljer sig mot tidigare förslag fyllts i. De blå fälten visar 

summering. Totalt uppgår investeringen till 3 360 000 kr  
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7 Moderniseringsförslag 2  
Förslaget innebär att en begagnad Francisturbin med en slukvolym på 1,5 m

3
/s, vilket ligger 

mellan de andra två, installeras tillsammans med en asynkrongenerator. Nyanskaffning av 

turbin är nödvändig då de turbiner som finns i stationen i dagsläget ger allt för låg effekt för 

att det ska vara lönsamt att driftsätta dem, se ”5.8 Ekonomisk kalkyl”.  Asynkrongeneratorn 

väljs på grund av de minimala underhållet samt enkla infasning till elnätet. Samtliga 

beräkningar av energiförluster och producerad energi genomförs med hjälp av Matlab-

programmet ”Energiberakning_Begagnad_Turbin.m” vilket ses i bilaga 26. Utskrift från 

Matlabs kommandofönster ses i bilaga 13 Utskrift från 

Energiberakning_Begagnad_Turbin.m. 

7.1 Vattenvägar 

7.1.1 Kanal  

Både tillopps- och utloppskanalen behöver samma urgrävning och åtgärder som föreslås 

under rubriken ”5.2.1 Kanaler”. För detta driftsfall kommer beräkningarna för svall att ändras 

då ett högre flöde skall nyttjas. Svallet beräknas även här med Ekvation 7 och redovisas i 

Tabell 18. Då svallet blir 0,2 m för inloppskanalen och än lägre för utloppskanalen kommer 

svallet inte att vara ett problem. Marginalen är som lägst 0,63 m, detta vid intagets fundament.  
 

Tabell 18. Svallvågshöjd för ett flöde på 1,5 m3/s 

Svallberäkning  
Vattnets hastighet v0 [m/s] 0,50 

Våghastighet, inlopp ctillopp [m/s] 2,97 

Våghastighet, utlopp cutlopp [m/s] 3,93 

Våghöjd inloppskanal htillopp[m] 0,20 

Våghöjd utloppskanal hutlopp [m] 0,15 

 

Förlusterna som uppkommer i inloppskanalen vid detta driftsfall beräknas med Ekvation 5. 

Mannings ekvation med flöde utifrån turbinens kapacitet (se ”7.3 Turbin”). Förlustens 

medelvärde beräknas till 0,4 MWh/år för tilloppskanalen och 0,2 MWh/år för utloppskanalen. 

För fallhöjdsförlusten i meter blir motsvarande siffror 0,0035 m och 0,0017 m. Då samma 

åtgärder som för ursprungsfallet föreslås kommer även kostnaden för åtgärderna att uppgå till 

34 000 för inloppskanalen och 10 000 för utloppskanalen 

7.1.2 Galler  

Befintligt galler antas användas även här och dess parametrar är därför de samma som 

tidigare. I och med ett ökat flöde (se ”7.3 Turbin”) så kommer förlusterna som gallret ger 

upphov till att öka jämfört med de ursprungliga. Dessa förluster beräknas, precis som tidigare, 

med Ekvation 13. Kirchmers ekvation. För detta förslag så uppgår den årliga energiförlusten 

till 0,3 MWh och fallhöjdsförlusten i medeltal till 0,003 m.  
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7.1.3 Tub  

För att minska förlusterna i tuben ersätts den befintliga trätuben med en plasttub (GRP) med 

en diameter på 1,2 m, vilket redovisas i Tabell 19. Förlusterna i denna tub blir 0,022 m i 

medeltal och 2,5 MWh i årlig energiförlust. Denna tub kommer att kosta ca 36 000 inklusive 

transport och montering.  
Tabell 19. Tubparametrar 

Tub   

Diameter [m] 1,2 

Längd [m] 9,40 

Sandskrovlighet [mm] 0,03 

7.2 Byggnad  

Åtgärder som föreslagits under 4.4 Byggnad måste genomföras även här. Utöver dessa måste 

uppställning av sump, turbin samt generator förändras. Även tilloppstubens montering samt 

intagets utformning måste anpassas till den nya tuben. Kostnaden för byggnadsrelaterade 

åtgärder kommer i princip att vara den samma som i ursprungsförslaget, vilket gör att 

kostnaden även här kommer att vara ca 6 000 kr.    

7.3 Turbin 

För att kunna öka effektuttaget för stationen behövs en större turbin som kan ta emot mer 

vattenflöde. Flödet väljs till 1,5 m
3
/s för att ligga någonstans mitt i mellan den befintliga 

turbinen och den nya i moderniseringsförlag 2. Hela förslaget baseras på att det går att få tag 

på en begagnad Francisturbin. Elproduktionen med denna turbin beräknas på samma sätt som 

tidigare och kommer att uppgå till 112 MWh/år. Den maximala turbineffekten uppgår till 69,4 

kW. 

 

Genom att använda Ekvation 47 går det att räkna om den för turbinen uträknade maxeffekten 

till hästkrafter.  

 
Ekvation 47. Förhållande mellan hästkrafter och watt

120
 

1 𝑘 = 735,5 𝑊 ⟹ 1 𝑊 = 0,00136 𝑘 ⟹ 69,4 𝑘𝑊 = 94,4 𝑘 
 

Effekten 94,4 hk från Ekvation 47 jämförs med tabellen i 7 Finshyttan Kolumbi Special No 

11-15 vilket tillsammans med fallhöjden 5 m ger att turbin No 13 skulle vara lämplig. 

 

För att kontrollera att turbinen inte kommer att utsättas för kavitation beräknas den maximala 

sughöjden. 

Detta görs genom att använda Ekvation 26, Ekvation 23 och Ekvation 24 vilket enligt 

nedanstående ger sughöjden ca 9 meter. Detta är långt över den tänkta höjden för 

turbinuppställning vilket gör att kavitation inte kommer att vara ett problem.  

𝑛𝑞 = 220 ⋅
1,5

1
2

5
3
4

= 80,6 varv/min 

𝑠 ≤ 10,33 − 0,0318  
3,65 ⋅ 80,6

100
 

2

⋅ 5 = 9 𝑚 
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Det finns möjlighet att använda sig av gamla hydrauliska turbinregulatorer eller att installera 

ett nytt system som reglerar elektroniskt. Det senare systemet möjliggör implementering av 

ett fjärrstyrt PLC-system vilket är att föredra med hänsyn till stationens placering. 

 

Den ekonomiska beräkningen baseras på en prisuppgift för komplett turbin, generator och 

styrning i begagnat skick i denna storlek på ca 100 000.
121

 Till detta läggs en uppskattad 

installationskostnad på 24 000 kr. 

7.4 Generator  

Som tidigare nämndes så ska en asynkrongenerator som kopplas upp mot nätet användas. 

Generatoreffekten kommer att bli 55,5 kW. Beräkningar för effekt tar både hänsyn till de 

hydrauliska förlusterna och maximal turbinverkningsgrad. Den maximala 

turbinverkningsgraden är baserad på Finshyttans tabell vilket innebär att effekten kan 

förändras om en annan turbin väljs. Utgiften som är förknippad med generatorn är inkluderad 

i turbinkostnaden.     

 

Med generatoreffekten 55,5 kW fås, enligt Ekvation 36, linjeströmmen 80,1 A enligt 

beräkningar nedan. 
𝑃3𝑓𝑎𝑠

 3 ∙ 𝑈
= 𝐼𝑙 ↔ 𝐼𝑙 =

55500

 3 ∙ 400
↔ 𝐼𝑙 = 80,1 𝐴 

 

Då linjeströmmen blir 80 A så kommer servisledningen 125 A att krävas till själva leveransen 

av el, vilket ger möjligheter till en eventuell framtida uppgradering av stationen. 

7.5 Nätinkoppling  

Åtgärder för servisledning föreslagna tidigare (5.7 Nätinkoppling) förutsätts även vid detta 

åtgärdsförslag.  

 

Beräkningar för den i avsnitt ”7.3 Turbin” föreslagna turbinen ger en möjlig avgiven effekt 

(medräknat hydrauliska- och mekaniska förluster) på 55,5 kW.  I Tabell 20 går det att utläsa 

att transformatorn TOFS-60 klarar effektspecifikationen. Med denna transformator tillåts 

cos 𝜑  att sjunka ner till 0,925, vilket visas i Ekvation 48. Omsättningen ska dimensioneras 

efter generatorspänningen 400 V och nätspänningen 10,7 kV. Error! Reference source not 

found. visar transformatorns specifikationer, här går det att utläsa att tomgångsförlusterna, 𝑃0, 

är 250W och kopparförlusterna, 𝑃𝑐𝑢 , är 1070W. Dessa motsvarar ca 2,2 % av märkeffekten 60 

kVA (för cosφ nära 1).  
 

Ekvation 48. Uträkning av tillåtet minvärde för 𝐜𝐨𝐬(𝝋) 

55,5 = 60 cos 𝜑 ⇔
55,5

60
= 0,925⇔ cos 𝜑 = 0,925 
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Tabell 20. Specifikationer TOFS-60
122

 

 

7.6 Ekonomisk kalkyl 

Den ekonomiska kalkylen baseras på den elektriska energi som går att utvinna från 

uppställningen. I detta fall är den energi som kan utvinnas 112 MWh/år. Detta ges som 

inparameter till ekonomiberäkningen och det går då att se att den möjliga investeringen är ca 

1 018 000 kr. Beräkningar ses i bilaga 17 Ekonomisk analys av Moderniseringsförslag 2. 

Den nödvändiga investeringen redovisas likt för avsnitt 6 Moderniseringsförslag 1 i 

tabellform. För detta förslag ses tabellen i bilaga 20 Investering, Moderniseringsförslag 2. 

Denna är uppbyggd på samma vis som för de båda tidigare åtgärdsförslagen. Investeringen 

som krävs uppgår till 706 000 kr. 
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8 Diskussion 

8.1 Uppstart av befintlig turbin  

Den totala elengergin som går att utvinna med befintlig turbin är 54 MWh per år med en 

slukvolym på 0,5 m
3
/s.  

 

Uppstarten av den befintliga turbinen kräver klart minst antal åtgärder då en hel del utrustning 

redan finns på plats, t.ex. tilloppstub, sump, sugrör mm. Dock finns det också en hel del som 

måste göras innan det ens går att tänka på att ta stationen i drift, såsom anläggning av en 

damm, nätanslutning och urgrävning av kanaler. Dessa är åtgärder som både tar mycket tid 

och kostar mycket pengar och som måste göras oavsett vilken turbin som används. Då en stor 

andel av investeringskostnaden ligger i anläggningsåtgärder vilka krävs oavsett vilken turbin 

som väljs så är det nödvändigt att optimera turbinens energiupptag för att få en lönsam 

anläggning. Den befintliga turbinen kommer att behöva skickas på renovering innan den går 

att köra vilket gör att även använda den befintliga turbinen medför kostnader.  

 

En annan aspekt som talar emot detta alternativ är att energiproduktionen är låg i jämförelse 

med uppstarts- och renoveringskostnaden av stationen och kommer inte kunna bära utgifterna. 

Bristen på reglerdamm kommer också att påverka elproduktionen negativt då det inte går att 

utnyttja tillrinningen optimalt. Det finns en risk för att en gammal turbin kommer att behöva 

mer service och underhåll pga sin ålder jämfört med en helt ny turbin. Detta kommer att leda 

till att den kommer att stå stilla oftare för reparationer, och därmed inte producera någon el. 

8.2 Moderniseringsförslag 1  

Slukvolymen uppgår till hela 2,52 m
3
/s vilket tillsammans med det stora flödesintervall över 

vilket turbinen arbetar ger stort utnyttjande av den tillgängliga energin i vattendraget. Den 

elenergi som går att utvinna kommer därför att bli högst med detta förslag, hela 169 MWh/år.  

 

Eftersom förslaget innebär investering i ny utrustning kommer garantier och service att ingå 

och eventuella fel kommer därför inte att drabba stationsägaren. Detta leder till ökad trygghet 

för investering samt större möjligheter att anpassa styr- och reglersystem så att det passar 

både stationsägare och stationen. Det senare är speciellt viktigt då dammen inte kommer att 

uppföras som reglerdamm utan som såkallad grunddamm vilket innebär att vattennivån 

kommer att vara konstant trots att flödet varierar, något som ställer stora krav på styrning och 

reglering. Då hela anläggningen med turbin, generator och styrning köps som ett paket 

behöver inte stationsägaren ta hänsyn till om generator och turbin är anpassade till varandra 

eller hur installation av styrsystem ska göras. Allt detta ingår i paketet.  

 

Det som inte är lika positivt med detta förslag är att stora ombyggnader kommer att krävas 

vilket kan bli svårt med rådande kulturminnesskydd. Detta tillsammans med att utrustningen 

är ny gör att investeringskostnaden blir hög vilket den även är om kostnaden sätts i relation 

till utvunnen elenergi.  

8.3 Moderniseringsförslag 2 

Turbinen som föreslås har en slukvolym på 1,5 m
3
/s vilket ger en motsvarande 

elenergiproduktion på 112 MWh/år. Detta leder till att viss ombyggnation av stationen krävs, 

dock är det i stort samma åtgärder som för fallet med ursprunglig turbin. Då begagnad 

utrustning föreslås så kommer kostnaden att vara avsevärt lägre än för det tidigare 

moderniseringsförslaget. Den begagnade utrustningen medför dock sämre möjligheter till 
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kompletta anläggningar samt större risk för ökat behov av service och underhåll. Förslaget 

bygger på att det finns en lämplig turbin på begagnatmarknaden samt tillhörande styr- och 

reglerutrustning. Begagnad utrustning medför att även installationsarbetet kommer ta mer tid i 

anspråk.  

 

Detta är det enda förslag som ger en positiv ekonomisk kalkyl då investeringskostnaden kan 

hållas låg samtidigt som utvunnen elenergi kan ökas jämfört med nuvarande turbin.  

8.4 Förslag till fortsatt arbete  

Här presenteras förslag till fortsatt arbete, dels specifikt vid Venås och dels mer allmänt inom 

området småskalig vattenkraft. 

8.4.1 Venås 

Det som först och främst bör genomföras innan åtgärder vid kraftstationen kan påbörjas är att 

få tillstånd att uppföra damm samt att med nätägaren klargöra kostnad för framdragning av 

servisledning. Därtill finns det flera delar av kraftstationen som är i behov av vidare utredning 

i ett fall där en optimal stationskonfiguration ska erhållas. Främst gäller detta för 

dammkonstruktion, vilken kan utföras på flertalet olika sätt. Dammens utförande kommer att 

påverka vilken typ av utskov och fiskvägar som blir aktuella. Hur dammen påverkar Lumpåns 

ekosystem och hur denna påverkan kan minskas med hjälp av vandringsvägar för fisk och 

andra organismer bör vidare utredas. Även uppställning av generator och turbin kräver 

ytterligare utredning.  

8.4.2 Allmänt 

Det Matlab-program som utvecklats kan göras mer användarvänligt och på så vis fungera för 

småskalig vattenkraft generellt i stället för enbart Venås-fallet. Exempelvis genom att 

implementera ett grafiskt gränssnitt för inmatning av stationsspecifika variabler. För att 

erhålla en övergripande beskrivning av tillvägagångssätt vid återupptagande av elproduktion 

vid en småskalig vattenkraftstation krävs att tydliga avgränsningar sätts. Detta för att inte gå 

in för djupt på detaljnivå vad det gäller vissa delar, försök att enbart ge nödvändig information 

för driftsättning.  
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9 Slutsats 
Av de tre alternativen till återupptagande av elproduktion i Venås så är det endast ett som ger 

en positiv ekonomisk kalkyl. För det första förslaget beror detta på att den utvunna elengergin 

helt enkelt är för låg i förhållande till den investering som krävs. En stor del av investeringen 

är av den karaktären att den måste göras oavsett vilket åtgärdsförslag som väljs, exempelvis 

damm och servisledning. Återstart av den befintliga turbinen innebär också att generator och 

styrning måste köpas in, samt att turbinen måste renoveras. Den nödvändiga investeringen 

uppgår till 802 000 kr och den möjliga investeringen uppgår till 496 805 kr vilket ses i Figur 

44. 

 

För förslaget som benämns moderniseringsförslag 1 är elenergiuttaget högt, men även 

kostnaden för investering i ett paket med ny turbin, generator och styrning är hög. 

Sammantaget leder detta till att förslaget får en nödvändig investering långt mycket högre än 

den som är möjlig i ett fall där lönsamhet skall erhållas. Den nödvändiga investeringen uppgår 

här till 3 410 000 kr medan den möjliga investeringen endast är 1 461 442 kr vilket ses i Figur 

44. 

 

Det enda förslag som är ekonomiskt möjligt är moderniseringsförslag 2. Anledningen till 

detta är att begagnad utrustning föreslås vilket ger lägre kostnader än vad återstart med 

ursprunglig utrustning ger samtidigt som elenergiuttaget mer än fördubblas. Investering i 

begagnad utrustning medför risker i form av okänt skick samt eventuellt ökade service- och 

stilleståndskostnader. Från Figur 44 går att utläsa att den möjliga investeringen för 

moderniseringsförslag 2 är 1 018 119 kr medan den investering som krävs endast är 

706 000 kr. 

 

Alla tre åtgärdsförslagen med respektive möjlig investering och nödvändig investering ses i 

Figur 44. Här ses tydlig det som tidigare nämnts, att det enbart är moderniseringsförslag 2 

som är ekonomiskt försvarbart. Innan åtgärder vid stationen vidas bör tillstånd att uppföra 

damm fås samt att kostnad för framdragning av servisledning bör klargöras med nätägaren. 

 

 
Figur 44. Möjlig och nödvändig investering 
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flow-turbines?anchor=ref66468 [Hämtad 2012-03-15] 

 

ESHA ”Små vattenkraftverk- En handbok” 

http://www.esha.be/fileadmin/esha_files/documents/publications/GUIDES/GUIDE_SHP/GUI

DE_SHP_SE.pdf [Hämtad 2012-03-23] 

 

Fortum ”Anslutningsavgifter vid nyanslutning” 

http://www.fortum.com/countries/se/SiteCollectionDocuments/prislista_extern_anslutnavg_1

00712_v2.pdf [Hämtad 2012-09-11] 

 

Försvarets forskningsinstitut ”Fakta dammtyper”, 

http://www.risknet.foi.se/dammbr/fakta.htm#dammtyper [Hämtad 2012-03-23] 

 

Hobas ”Hydropower pipelines” 

http://www.hobas.com/fileadmin/Daten/PUBLIC/Brochures_World_pdf/1204_Hydropower_

E_web.pdf [Hämtad 2012-05-23] 

 

  

http://accessscience.com/loadBinary.aspx?aID=762&filename=051100FG0030.gif
http://www.alfaror.se/pdf/AlfaRor_Flik4_1006.pdf
http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_278.pdf
http://www.axplock.com/el-lara/
http://www.basateknik.com/ProduktbladHydraul.pdf
http://www.basateknik.com/ProduktbladStyrskap.pdf
http://www.elforsk.se/Rapporter/?rid=94_13_
http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/609552/turbine/45665/Mixed-flow-turbines?anchor=ref66468
http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/609552/turbine/45665/Mixed-flow-turbines?anchor=ref66468
http://www.esha.be/fileadmin/esha_files/documents/publications/GUIDES/GUIDE_SHP/GUIDE_SHP_SE.pdf
http://www.esha.be/fileadmin/esha_files/documents/publications/GUIDES/GUIDE_SHP/GUIDE_SHP_SE.pdf
http://www.fortum.com/countries/se/SiteCollectionDocuments/prislista_extern_anslutnavg_100712_v2.pdf
http://www.fortum.com/countries/se/SiteCollectionDocuments/prislista_extern_anslutnavg_100712_v2.pdf
http://www.risknet.foi.se/dammbr/fakta.htm#dammtyper
http://www.hobas.com/fileadmin/Daten/PUBLIC/Brochures_World_pdf/1204_Hydropower_E_web.pdf
http://www.hobas.com/fileadmin/Daten/PUBLIC/Brochures_World_pdf/1204_Hydropower_E_web.pdf
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Jens-s ”Remmar och remskivor” 

http://www.jens-

s.se/LinkClick.aspx?link=pdf%2FRemdrifter%2F1004+2006.05+%28kopia%29+1.pdf&tabid

=2724&mid=4655&language=sv-SE [Hämtad 2012-05-15] 

 

Jmag ”Application catalog”  http://jmag-

international.com/catalog/132_ThreePhaseTransformer_Loss.html [Hämtad 2012-03-27] 

 

Mitec, “ Småskalig vattenkraft”  

http://www.mitec.se/sv/applikationer_telematik_smaskalig-vattenkraft.html [Hämtad 2012-

04-23] 

 

Nationalencyklopedin ”Francis-turbin” 

http://www.ne.se/Francis-turbin [Hämtad 2012-03-15] 

 

Nationalencyklopedin ”Grunddamm”, 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/damm/150218?i_h_word=grunddamm [Hämtad 

2012-03-26] 

 

Nationalencyklopedin ”Likströmsmaskinen”. 

 http://www.ne.se/elektriska-maskiner/likströmsmaskinen [Hämtad 2012-03-28] 

 

Nationalencyklopedin ”Romerska riket”, 

 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/romerska-riket [Hämtad 2012-03-27] 

 

Nationalencyklopedin “Valv”, 

 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/valv [Hämtad 2012-03-27] 

 

Norges vassdrags- och energidirektorat ”Inntakshåndboka” 

http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202006/Veileder%202006/veileder1-

06.pdf [Hämtad 2012-03-29]  

 

Svensk Energi ”Om elnätet”  

http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Elnatet/ [Hämtad 2012-04-19] 

 

Svensk Energi ”Skatter och avgifter på produktion” 

http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Elpriser-Skatter/Skatter-och-avgifter-pa-produktion/ 

[Hämtad 2012-09-04] 

 

Svenska kraftnät ”Luftledning eller kabel” 

http://www.svk.se/Global/02_Press_Info/Pdf/Faktablad/Luftledning-kabel-091023.pdf  

[Hämtad 2012-04-16] 

 

Svenska kraftnät ”Olika sätt att överföra el” 

http://www.svk.se/Global/02_Press_Info/Pdf/Faktablad/2012-05-28%20Olika-satt-att-

overfora-el.pdf [Hämtad 2012-04-23] 

 

Tramo ”Tofs 20” 

 http://www.tramoetv.se/PDF/TOFS-Gen.drawing/TOFS-20.pdf [Hämtad 2012-05-21] 

 

http://www.jens-s.se/LinkClick.aspx?link=pdf%2FRemdrifter%2F1004+2006.05+%28kopia%29+1.pdf&tabid=2724&mid=4655&language=sv-SE
http://www.jens-s.se/LinkClick.aspx?link=pdf%2FRemdrifter%2F1004+2006.05+%28kopia%29+1.pdf&tabid=2724&mid=4655&language=sv-SE
http://www.jens-s.se/LinkClick.aspx?link=pdf%2FRemdrifter%2F1004+2006.05+%28kopia%29+1.pdf&tabid=2724&mid=4655&language=sv-SE
http://jmag-international.com/catalog/132_ThreePhaseTransformer_Loss.html
http://jmag-international.com/catalog/132_ThreePhaseTransformer_Loss.html
http://www.mitec.se/sv/applikationer_telematik_smaskalig-vattenkraft.html
http://www.ne.se/francis-turbin
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/damm/150218?i_h_word=grunddamm
http://www.ne.se/elektriska-maskiner/likstr�msmaskinen
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/romerska-riket
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/valv
http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202006/Veileder%202006/veileder1-06.pdf
http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202006/Veileder%202006/veileder1-06.pdf
http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Elnatet/
http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Elpriser-Skatter/Skatter-och-avgifter-pa-produktion/
http://www.svk.se/Global/02_Press_Info/Pdf/Faktablad/Luftledning-kabel-091023.pdf
http://www.svk.se/Global/02_Press_Info/Pdf/Faktablad/2012-05-28%20Olika-satt-att-overfora-el.pdf
http://www.svk.se/Global/02_Press_Info/Pdf/Faktablad/2012-05-28%20Olika-satt-att-overfora-el.pdf
http://www.tramoetv.se/PDF/TOFS-Gen.drawing/TOFS-20.pdf
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Tramo ”Tofs 60” 

http://www.tramoetv.se/PDF/TOFS-Gen.drawing/TOFS-100.pdf [Hämtad 2012-09-05] 

 

Tramo ”Tofs 100” 

http://www.tramoetv.se/PDF/TOFS-Gen.drawing/TOFS-100.pdf [Hämtad 2012-05-21] 

 

Ustudy.in “Non-salient pole rotor” 

http://www.ustudy.in/node/2171 [Hämtad 2012-03-28] 

 

Vattenfall ”Vattenkraft Teknik och miljö”, 

http://gryphon.environdec.com/data/files/6/7475/epd88_techenviron_se.pdf [Hämtad 2012-

03-26] 

 

Vattenfall distribution ”Så ser vi till att du har el” 

http://www.vattenfall.se/sv/file/S__ser_vi_till_att_du_har_el_20301279.pdf [Hämtad 2012-

04-16] 

 

Voith Hydro ”Francis turbine” 

http://www.voithhydro.de/vh_e_prfmc_pwrful_prdcts_turbines_Francis.htm [Hämtad 2012-

03-23] 

 

Voith Hydro “Three gorges”  

http://www.voithhydro.com/vh_en_references_south_east_asia_thrgorg.htm [Hämtad 2012-

03-23] 

 

Wikipedia ”Hoverdammen” 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hooverdammen [Hämtad 2012-08-28] 

10.3 Föreläsnings- och lektionsanteckningar 

Bernhof, Hans. Kurskompendium, Roterande elektriska maskiner. Uppsala Universitet VT 

2011 

 

Christensen, Peter. Föreläsning 11, Maskinelement, Linköpings Universitet VT 2009 

 

Eriksson, Sandra. Föreläsning 2, Generatordesign. Uppsala Universitet HT 2011 

 

Lundin, Urban. Föreläsning 5, Vattenkraft teknik och system. Uppsala Universitet HT 2010 

 

Lundin, Urban. Formelsamling, Vattenkraft teknik och system. Uppsala Universitet HT 2010 

 

Ranlöv, Martin. Lektion 1, Vattenkraft teknik och system. Uppsala Universitet HT 2010 

 

Ranlöv, Martin. Lektion 2, Vattenkraft teknik och system. Uppsala Universitet HT 2010  

10.4 Personliga kontakter 

Berg, Hans. Universitetslektor i vattenbyggnad vid KTH. Mejlkontakt 2012-05-09 

 

Berg, Jan. Elektriker, Voith paper fabrics Högsjö. Muntligt 2012-08-01 

 

http://www.tramoetv.se/PDF/TOFS-Gen.drawing/TOFS-100.pdf
http://www.tramoetv.se/PDF/TOFS-Gen.drawing/TOFS-100.pdf
http://www.ustudy.in/node/2171
http://gryphon.environdec.com/data/files/6/7475/epd88_techenviron_se.pdf
http://www.vattenfall.se/sv/file/S__ser_vi_till_att_du_har_el_20301279.pdf
http://www.voithhydro.de/vh_e_prfmc_pwrful_prdcts_turbines_francis.htm
http://www.voithhydro.com/vh_en_references_south_east_asia_thrgorg.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hooverdammen
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Bunne, Jonatan, Venås kraftinnovation ekf. Muntligt 2012-05-06 

 

Hartzell, Gustav. Länsstyrelsen Gävleborgs län. Mejlkontakt 2012-05-10 

 

Hed, Peter. Vattenkraftbolaget. Mejlkontakt 2012-05-30 

 

Länsstyrelsen Gävleborgs län gm. Jonatan Bunne. Muntligt 2012-05-06 

 

Malzoff , Krister. Boxholm produktion AB. Mejlkontakt 2012-05-25. 

 

Nilsson, Kjell-Åke. Sweco. Muntligt 2012-03-26   

 

Ruyter, Peter. Cargo & Kraft. Muntligt 2012-05-24 

 

Spång, Mikael. FOAB. Mejlkontakt 2012-05-02  

 

Trunk, Andreas. IETV. Mejlkontakt 2012-04-23 

 

Åkerstedt, Anders. Blaxmo Kraft AB. Mejlkontakt 2012-05-10 
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11 Bilagor 

1. Fastighetskarta Venås  
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2. Märkplåtar på lilla turbinen 

 

3. Märkplåtar på stora turbinen 
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4. Tillgängligt flöde 
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5. Vattennivå 

 
 

  

Bilden ovan visar vattennivån vid intaget avvägt från dämningsgräns. Intaget ses till vänster i figuren och dämningsgränsen ses till höger. Det fyrkantiga 

blocket med en stav ovanpå i den högra delen av figuren symboliserar den sten med järndubb i vilken visar maximalt tillåten vattennivå.  Den övre linjen i 

figuren är referenslinje från vilken mätningarna utgår. Den gula staven till vänster symboliserar mätstaven som användes vid avvägningen.  
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6. Finshyttan Kolumbi Special No 6-10 
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7. Finshyttan Kolumbi Special No 11-15 
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8. Transformatorspecifikationer 
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9. Produktionsbeskrivning CK800S-4 
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10. Engångsförlustkoefficienter123 

 

                                                 
123

 Çengel. Yunus A & Turner. Robert H. Fundamentals of thermal fluid sciences.  634 
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11. Utskrift från 
Energiberakning_Finshyttan_kolumbi_special_No7.m  

Energi från stora turbinen utan förluster [MWh/år] = 88.9758 

  

Elektrisk energi från stora turbinen med förluster [MWh/år] = 53.6616 

  

Maximal tillgänglig effekt [kW]= 24.55 

Maximal generatoreffekt [kW]= 16.5656 

  

Medelfallhöjdsförlust i inloppskanalen [m]= 0.0006682 

Medelfallhöjdsförlust i gallret [m]= 0.00049271 

Medelfallhöjdsförlust i tuben [m]= 0.26312 

Medelfallhöjdsförlust i utloppskanalen [m]= 0.00032781 

  

Energiförlust per år i inloppskanalen [MWh/år]= 0.027544 

Energiförlust per år i gallret [MWh/år] = 0.02031 

Energiförlust per år i tuben [MWh/år] = 10.8459 

Energiförlust per år i utloppskanalen [MWh/år] = 0.013513 

  

Engångsförlust per år vid inloppet [MWh/år]= 0.32843 

Engångsförlust per år vid sumpen [MWh/år] = 0.65686 

Engångsförlust per år vid sugrörskröken [MWh/år] = 0.11798 

Engångsförlust per år vid sugrörets utlopp [MWh/år] = 0.39328  

12. Utskrift från Energiberakning_Cargo_Kraft_2_52_m3s.m  
Energi från nya turbinen utan förluster [MWh/år] = 230.7947 

 

Elektrisk energi från nya turbinen med förluster [MWh/år] = 161.359 

  

Maximal tillgänglig effekt [kW]= 122.75 

Maximal generatoreffekt [kW]= 93.3968 

  

 

Medelfallhöjdsförlust i inloppskanalen [m]= 0.0016636 

Medelfallhöjdsförlust i gallret [m]= 0.0018645 

Medelfallhöjdsförlust i tuben [m]= 0.017321 

Medelfallhöjdsförlust i utloppskanalen [m]= 0.00081613 

  

Energiförlust per år i inloppskanalen [MWh/år]= 0.30228 

Energiförlust per år i gallret [MWh/år] = 0.33878 

Energiförlust per år i tuben [MWh/år] = 3.1472 

Energiförlust per år i utloppskanalen [MWh/år] = 0.14829 

  

Engångsförlust per år vid inloppet [MWh/år]= 0.11012 

Engångsförlust per år vid sumpen [MWh/år] = 0.44049 

Engångsförlust per år vid sugrörskröken [MWh/år] = 0 

Engångsförlust per år vid sugrörets utlopp [MWh/år] = 2.1978  
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13. Utskrift från Energiberakning_Begagnad_Turbin.m 
Energi från begagnade turbinen utan förluster [MWh/år] = 170.5625 

  

Elektrisk energi från begagnade turbinen med förluster [MWh/år] = 112.0061 

  

Maximal turbineffekt [kW]= 69.3732 

Maximal generatoreffekt [kW]= 55.4985 

  

Medelfallhöjdsförlust i inloppskanalen [m]= 0.0034765 

Medelfallhöjdsförlust i gallret [m]= 0.0025635 

Medelfallhöjdsförlust i tuben [m]= 0.021799 

Medelfallhöjdsförlust i utloppskanalen [m]= 0.0017055 

  

Energiförlust per år i inloppskanalen [MWh/år]= 0.39765 

Energiförlust per år i gallret [MWh/år] = 0.29322 

Energiförlust per år i tuben [MWh/år] = 2.4934 

Energiförlust per år i utloppskanalen [MWh/år] = 0.19508 

  

Engångsförlust per år vid inloppet [MWh/år]= 1.1384 

Engångsförlust per år vid sumpen [MWh/år] = 2.2769 

Engångsförlust per år vid sugrörskröken [MWh/år] = 0.001076 

Engångsförlust per år vid sugrörets utlopp [MWh/år] = 8.2027  

14. Prisutveckling på Nordpool 
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15. Ekonomisk analys av driftsättning av nuvarande turbin  
Nedan visas resultatet från beräkningar baserade på 3.14 Ekonomiska kalkyler. Beräkningar 

har genomförts i Excel-dokumentet ”Ekonomi Finshyttan Kolumbi special No 7.xlsx” 

 

Nuvärdesanalys 

 
      
      Önskad förräntning på eget kapital 5% % Producerad el 54000 [kWh/år] 
Långivares räntekrav 5% % 

   Andel eget kapital 0,2 
    Andel lånat kapital 0,8 
    Antal år 15 [år] 

   Anläggningens restvärde 10000 [kr] 
   

      Intäkt 56897 [kr/år] Antal certifikat 54 [st/år] 

Total investering 493369 [kr] Spotpris 0,79 [kr/kWh] 

   
Nättillägg 0,06 [kr/kWh] 

Kalkylränta 5,00% % Elcertifikatpris 203,09 [kr/st] 
Diskonteringsfaktor 1 10,3797 - Underhåll mm. 9828 [kr/år] 
Diskonteringsfaktor 2 0,4810 - 

   
      Nuvärde 1 

    
      

      
      Förräntning på eget kapital 11379,4 [kr/år] 

   Förräntning på lånat kapital 45517,59 [kr/år] 
    

 
 

     
      
      
             

Spotpriset baseras på ett medelpris uträknat i bilaga 14. Elcertifikat medräknas som ett 

certifikat per megawattimme och certifikatpris enligt svenska kraftnät från: 

http://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertificates&styleFN=reports/xsl

/certificates.xsl&generalpageid=2 2012-04-10.  

  

http://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertificates&styleFN=reports/xsl/certificates.xsl&generalpageid=2
http://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertificates&styleFN=reports/xsl/certificates.xsl&generalpageid=2
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16. Ekonomisk analys av Moderniseringsförslag 1 
Nedan visas resultatet från beräkningar baserade på 3.14 Ekonomiska kalkyler. Beräkningar 

har genomförts i Excel-dokumentet ”Ekonomi Cargo_Kraft_2_52m3s.xlsx” 

Nuvärdesanalys 

 
      
      Önskad förräntning på eget kapital 5% % Producerad el 161000 [kWh/år] 
Långivares räntekrav 5% % 

   Andel eget kapital 0,2 
    Andel lånat kapital 0,8 
    Antal år 15 [år] 

   Anläggningens restvärde 10000 [kr] 
   

      Intäkt 169637 [kr/år] Antal certifikat 161 [st/år] 
Total investering 1461442 [kr] Spotpris 0,79 [kr/kWh] 

   
Nättillägg 0,06 [kr/kWh] 

Kalkylränta 5,00% % Elcertifikatpris 203,09 [kr/st] 
Diskonteringsfaktor 1 10,3797 - Underhåll mm. 29302 [kr/år] 
Diskonteringsfaktor 2 0,4810 - 

   
      Nuvärde 1 

    
      
      

      Förräntning på eget kapital 33927,47 [kr/år] 
   Förräntning på lånat kapital 135709,9 [kr/år] 
    

 
 

     
      
      
      
       

Spotpriset baseras på ett medelpris uträknat i bilaga 14. Elcertifikat medräknas som ett 

certifikat per megawattimme och certifikatpris enligt svenska kraftnät från: 

http://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertificates&styleFN=reports/xsl

/certificates.xsl&generalpageid=2 2012-04-10.  

 

  

http://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertificates&styleFN=reports/xsl/certificates.xsl&generalpageid=2
http://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertificates&styleFN=reports/xsl/certificates.xsl&generalpageid=2


 

 

 

 88 

17. Ekonomisk analys av Moderniseringsförslag 2 
Nedan visas resultatet från beräkningar baserade på 3.14 Ekonomiska kalkyler. Beräkningar 

har genomförts i Excel-dokumentet ”Ekonomi Begagnad Turbin.xlsx” 

Nuvärdesanalys 

      
      Önskad förräntning på eget kapital 5% % Producerad el 112000 [kWh/år] 
Långivares räntekrav 5% % 

   Andel eget kapital 0,2 
    Andel lånat kapital 0,8 
    Antal år 15 [år] 

   Anläggningens restvärde 10000 [kr] 
   

      Intäkt 118009 [kr/år] Antal certifikat 112 [st/år] 
Total investering 1018119 [kr] Spotpris 0,79 [kr/kWh] 

   
Nättillägg 0,06 [kr/kWh] 

Kalkylränta 5,00% % Elcertifikatpris 203,09 [kr/st] 
Diskonteringsfaktor 1 10,3797 - Underhåll mm. 20384 [kr/år] 
Diskonteringsfaktor 2 0,4810 - 

   
      Nuvärde 1 

    
      
      

      Förräntning på eget kapital 23601,72 [kr/år] 
   Förräntning på lånat kapital 94406,86 [kr/år] 
    

 
 

     
      
      
      
       

Spotpriset baseras på ett medelpris uträknat i bilaga 14. Elcertifikat medräknas som ett 

certifikat per megawattimme och certifikatpris enligt svenska kraftnät från: 

http://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertificates&styleFN=reports/xsl

/certificates.xsl&generalpageid=2 2012-04-10.  

  

http://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertificates&styleFN=reports/xsl/certificates.xsl&generalpageid=2
http://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertificates&styleFN=reports/xsl/certificates.xsl&generalpageid=2
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18. Investering, Uppstart av befintlig turbin  
Förklaring av beräkningar samt antagna priser redovisas efter tabellen med hjälp av siffrorna i 

kolumnen längst till höger. 

Investeringar, driftsättning 

     Åtgärd     Kostnad   

Damm 
Arbete 112000 

133500 1 
Material 21500 

Inlopps- 
kanal 

Arbete 33600 
33600 2 

Material   

Lucka 
Arbete   

1430 3 
Material 1430 

Galler 
Arbete   

0 4 
Material   

Tub 
Arbete   

0 5 
Material   

Sump 
Arbete 4000 

5000 6 
Material 1000 

Turbin 
Arbete   

35000 7 
Material 35000 

Sugrör 
Arbete 4000 

5000 8 
Material 1000 

Utlopps- 
kanal 

Arbete 10400 
10400 9 

Material   

Byggnad 
Arbete 4000 

6088 10 
Material 2088 

Växel 
Arbete   

480 11 
Material 480 

Generator 
Arbete   

21000 12 
Material 21000 

Styrning 
Arbete   

200000 13 
Material 200000 

Trans-
formator 

Arbete 0 
0 14 

Material 0 

Nät-
inkoppling 

Arbete 350000 
350000 15 

Material   

Summa 
Arbete 518000 

803000   
Material 284498 
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1. Maskinkostnad: 800 kr/h, Personalkostnad: 500 kr/h Tidsåtgång: 5 arbetsdagar, 

Personalåtgång: 4 personer.  Betongkostnad: 1000 kr/m
3
, Armeringsjärn 8 mm: 22 

kr/st á 6 m, Dammvolym 7x1,3x2 m, Antal armeringsjärn: 150 st 

2. Maskinkostnad: 800 kr/h, Personalkostnad: 500 kr/h, Tidsåtgång: 3 arbetsdagar, 

Personalåtgång: 1 person. 

3. Metallpris: 20 kr/kg, Impregnerad Byggregel 45 kr/m, Impregnerad stolpe 46 kr/m. 

Metallåtgång 5 m ≈ 50 kg, Virkesåtgång byggregel 45x195 8st á 1 m, Stolpe 2 m 

4. Ingen åtgärd krävs 

5. Ingen åtgärd krävs 

6. Personalkostnad: 500 kr/h, Tidsåtgång: 1 arbetsdag Personalåtgång: 1 person. 

Betongkostnad 1000 kr/m
3
, Volym: 1 m

3
. Betongkostnad 1000 kr/m

3
, Volym: 1 m

3
 

7. Renovering samt inslipning av ledskenor 

8. Personalkostnad: 500 kr/h, Tidsåtgång: 1 arbetsdag, Personalåtgång: 1 person. 

Uppskattad materialkostnad 

9. Maskinkostnad: 800 kr/h, Personalkostnad: 500 kr/h, Tidsåtgång: 1 arbetsdag, 

Personalåtgång: 1 person. 

10. Personalkostnad: 500 kr/h, Tidsåtgång: 1 arbetsdag, Personalåtgång: 1 person. 1 dörr 

1500 kr, Regel 45x70 30 m (3 x 3 m vägg reglat cc 60 stående och liggande) á 9,75 

kr/m, Glespanel 28x70 mm á 6,90 kr/m 

11. Planrem 4 m á 120 kr/m 

12. Asynkrongenerator ECO 28 1LN: 21 000 kr  

13. Styr- och reglersystem: 150 000 till 200 000 kr 

14. Transformator bekostas av nätägaren 

15. Kostnad: 1000 kr/m, Längd: 350 m  

 

19.  Investering, Moderniseringsförslag 1  

Investeringar, 
moderniseringsförslag 1 

Åtgärd     Kostnad   

Damm 
Arbete 112000 

133500 1 
Material 21500 

Kanal 
Arbete 33600 

33600 2 
Material 0 

Lucka 
Arbete 0 

1430 3 
Material 1430 

Galler 
Arbete 0 

0 4 
Material 0 

Tub 
Arbete 15000 

42000 5 
Material 27000 

Sump 
Arbete   

1000 6 
Material 1000 

Turbin 
Arbete   

3000000 7 
Material 3000000 
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Sugrör 
Arbete 0 

0 8 
Material 0 

Utlopp 
Arbete 10400 

10400 9 
Material 0 

Byggnad 
Arbete 4000 

6088 10 
Material 2088 

Växel 
Arbete 0 

0 11 
Material 0 

Generator 
Arbete 0 

0 12 
Material 0 

Styrning 
Arbete 0 

0 13 
Material 0 

Trans-
formator 

Arbete 0 
0 14 

Material 0 

Nät-
inkoppling 

Arbete 350000 
350000 15 

Material   

Summa 
Arbete 525000 

3410000   
Material 3053018 

 

1. Maskinkostnad: 800 kr/h, Personalkostnad: 500 kr/h Tidsåtgång: 5 arbetsdagar, 

Personalåtgång: 4 personer.  Betongkostnad: 1000 kr/m
3
, Armeringsjärn 8 mm: 22 

kr/st á 6 m, Dammvolym 7x1,3x2 m, Antal armeringsjärn: 150 st 

2. Maskinkostnad: 800 kr/h, Personalkostnad: 500 kr/h, Tidsåtgång: 3 arbetsdagar, 

Personalåtgång: 1 person. 

3. Metallpris: 20 kr/kg, Impregnerad Byggregel 45 kr/m, Impregnerad stolpe 46 kr/m. 

Metallåtgång 5 m ≈ 50 kg, Virkesåtgång byggregel 45x195 8st á 1 m, Stolpe 2 m 

4. Ingen åtgärd krävs 

5. Fraktkostnad: 10000 kr, arbetskostnad: 5000 kr. Tubkostnad: 2700 kr/m. Tublängd: 10 

m. 

6. Personalkostnad: 500 kr/h, Tidsåtgång: 1 arbetsdag Personalåtgång: 1 person. 

Betongkostnad 1000 kr/m
3
, Volym: 1 m

3
 

7. Turbinkostnaden inkluderar växel, generator, styrning och sugrör 

8. Ingår i turbinkostnad 

9. Maskinkostnad: 800 kr/h, Personalkostnad: 500 kr/h, Tidsåtgång: 1 arbetsdag, 

Personalåtgång: 1 person. 

10. Personalkostnad: 500 kr/h, Tidsåtgång: 1 arbetsdag, Personalåtgång: 1 person. 1 dörr 

1500 kr, Regel 45x70 30 m (3 x 3 m vägg reglat cc 60 stående och liggande) á 9,75 

kr/m, Glespanel 28x70 mm á 6,90 kr/m 

11. Ingår i turbinkostnad 

12. Ingår i turbinkostnad 

13. Ingår i turbinkostnad 

14. Transformator bekostas av nätägaren 

15. Kostnad: 1000 kr/m, Längd: 350 m  
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20. Investering, Moderniseringsförslag 2  
Åtgärd     Kostnad   

Damm 
Arbete 112000 

133500 1 
Material 21500 

Kanal 
Arbete 33600 

33600 2 
Material 0 

Lucka 
Arbete 0 

1430 3 
Material 1430 

Galler 
Arbete 0 

0 4 
Material 0 

Tub 
Arbete 15000 

36000 5 
Material 21000 

Sump 
Arbete 4000 

5000 6 
Material 1000 

Turbin 
Arbete 24000 

124000 7 
Material 100000 

Sugrör 
Arbete 4000 

5000 8 
Material 1000 

Utlopp 
Arbete 10400 

10400 9 
Material 0 

Byggnad 
Arbete 4000 

6088 10 
Material 2088 

Växel 
Arbete 0 

480 11 
Material 480 

Generator 
Arbete 0 

0 12 
Material 0 

Styrning 
Arbete 0 

0 13 
Material 0 

Trans-
formator 

Arbete 0 
0 14 

Material 0 

Nät-
inkoppling 

Arbete 350000 
350000 15 

Material 0 

Summa 
Arbete 518000 

706000   
Material 283498 

 

1. Maskinkostnad: 800 kr/h, Personalkostnad: 500 kr/h Tidsåtgång: 5 arbetsdagar, 

Personalåtgång: 4 personer.  Betongkostnad: 1000 kr/m
3
, Armeringsjärn 8 mm: 22 

kr/st á 6 m, Dammvolym 7x1,3x2 m, Antal armeringsjärn: 150 st 

2. Maskinkostnad: 800 kr/h, Personalkostnad: 500 kr/h, Tidsåtgång: 3 arbetsdagar, 

Personalåtgång: 1 person. 

3. Metallpris: 20 kr/kg, Impregnerad Byggregel 45 kr/m, Impregnerad stolpe 46 kr/m. 

Metallåtgång 5 m ≈ 50 kg, Virkesåtgång byggregel 45x195 8st á 1 m, Stolpe 2 m 

4. Ingen åtgärd krävs 
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5. Fraktkostnad: 10000 kr, arbetskostnad: 5000 kr, Tubkostnad: 2700 kr/m. Tublängd: 10 

m. 

6. Personalkostnad: 500 kr/h, Tidsåtgång: 1 arbetsdag, Personalåtgång: 1 person, 

Betongkostnad: 1000 kr/m
3
, Volym: 1 m

3
 

7. Kostnad uppskattad utifrån prisuppgift från Vattenkraftbolaget gällande 2 begagnade 

turbiner komplett med generator och styrning 

8. Personalkostnad: 500 kr/h, Tidsåtgång: 1 arbetsdag, Personalåtgång: 1 person. 

Uppskattad materialkostnad 

9. Maskinkostnad: 800 kr/h, Personalkostnad: 500 kr/h, Tidsåtgång: 1 arbetsdag, 

Personalåtgång: 1 person. 

10. Personalkostnad: 500 kr/h, Tidsåtgång: 1 arbetsdag, Personalåtgång: 1 person. 1 dörr 

1500 kr, Regel 45x70 30 m (3 x 3 m vägg reglat cc 60 stående och liggande) á 9,75 

kr/m, Glespanel 28x70 mm á 6,90 kr/m 

11. Planrem 4 m á 120 kr/m 

12. Ingår i turbinkostnad 

13. Ingår i turbinkostnad 

14. Transformator bekostas av nätägaren 

15. Kostnad: 1000 kr/m, Längd: 350 m  
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Källor för priser: 

Maskin: A & E Åkeri, AB http://www.aeakeri.se/priser.html 2012-08-29 

  

Betong: Loddby Betong, http://www.betongfabriken.net/empty_20.html 2012-08-29 

  

Armering: Armering Direkt, http://www.armeringdirekt.se/product/armeringsj%C3%A4rn-

8mm-6000mm 2012-08-29 

  

Metall: BE Group, begroup.com 2012-08-29 

  

Trä: Beijer Byggmaterial, beijerbygg.se 2012-08-29 och Cheapy, 

http://www.cheapy.se/Kategori2___Obehandlat_14002__13085_13085_detailed_0 2012-08-

29 

 

Plasttub: Mejlkontakt, APS Norway AS, Markus Janson 

 

Turbinrenovering: Meljkontakt, Defensa Service, Mikael Ringsåker 

 

Turbin: Moderniseringsförlag 1: Cargo & Kraft, personlig kontakt. Moderniseringsförslag 2: 

Vattenkraftbolaget 

 

Dörr: Cheapy, http://www.cheapy.se/Produkt___FOERRAADSDOERR-

10_64302__18951_13071_13071_ 2012-08-29 

  

Planrem: Granngården, http://www.granngarden.se/product/plan-drivrem-pr-m- 2012-08-29 

 

Generator, uppstart av befintlig turbin: Asynkrongenerator ECO 28 1LN, Busck 

http://www.busck.se/sv/generatorer/data-a-priser 2012-09-11 

 

Styrning: IETV micro. Mejlkontakt, http://www.ietv.se/nyheter/46-ietv-micro-

kontrollutrustning-foer-vattenkraftverk-under-100-kw 

  

Nätinkoppling: Fortum via Jonatan Bunne 

  

  

  

 

 

http://www.aeakeri.se/priser.html
http://www.betongfabriken.net/empty_20.html
http://www.armeringdirekt.se/product/armeringsj%C3%A4rn-8mm-6000mm
http://www.armeringdirekt.se/product/armeringsj%C3%A4rn-8mm-6000mm
http://begroup.com/
http://beijerbygg.se/
http://www.cheapy.se/Kategori2___Obehandlat_14002__13085_13085_detailed_0
http://www.cheapy.se/Produkt___FOERRAADSDOERR-10_64302__18951_13071_13071_
http://www.cheapy.se/Produkt___FOERRAADSDOERR-10_64302__18951_13071_13071_
http://www.granngarden.se/product/plan-drivrem-pr-m-
http://www.busck.se/sv/generatorer/data-a-priser
http://www.ietv.se/nyheter/46-ietv-micro-kontrollutrustning-foer-vattenkraftverk-under-100-kw
http://www.ietv.se/nyheter/46-ietv-micro-kontrollutrustning-foer-vattenkraftverk-under-100-kw
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21. Ekvivalent sandskrovlighet 

 

Plast (GRP) tub   0,03 
 

 

Den ekvivalenta sandskrovligheten för olika material uttryckt i millimeter från: Fraenkel, 

Peter mfl. Micro-Hydro Power. Nottingham 1991. Sidan 63 (ej GRP tub) 

 

För GRP tub har sandskrovligheten erhållits från Tveit, Odd Arne. Pipe roughness in a 

glassfiber reinforced plastic (GRP) pipe SINTEF 1996-06-28  
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22. Turbinverkningsgrad 

 
 

Turbinverkningsgrader för olika turbintyper från: Fraenkel, Peter mfl. Micro-Hydro Power. 

Nottingham 1991. Sidan 9 
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23. Mannings tal 

 
Figur 45.Manningstal för kanaler med olika egenskaper 

Från: Sæterbø, Einar m. fl. Vassdragshåndboka. Trondheim, Tapir förlag 1998 s.86 
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24. Matlabkod 
Energiberakningar_Finshyttan_Kolumbi_Special_No7.m 

% Redovisning av tillgänglig vatteneffekt indelat i spilleffekt och 
% tillvaratagen effekt. Dessa räknas även om till energi uttryckt i MWh/år 
% i genomsnitt över modelleringsperioden (1990-01-01 till 2011-12-31). 
% Till sist redovisas den producerade elektriska energin 

  
%Inläsning av flödesdata från SMHI----------------------------------------- 
xlsread Modelldata.xlsx; 
M= ans; 

  
F= M(:,1); %Matrisens första kolumn innehåller flödesvärden,  
           %dessa lagras i vektorn "F" 

  
%Definition av flöden genom turbin och över damkrön.----------------------- 

  
Fiskflode = 0.5; %min(F); %Flödet över dammkrönet för att underlätta  
                 %fiskvandring enligt krav från Länsstyrelsen 

Gävleborg[m^3/s] 
Maxtillgflode = F-Fiskflode;%Maximalt tillgängligt flöde [m^3/s] 
Maxtillgflode(Maxtillgflode<0)=0; %Vektorn korrigeras för negativa  
                                  %orealistiska flöden. 

  
Qslukbeg = 1.5; %Stora turbinens slukvolym [m^3/s] 

  
Ettor=ones(8035,1); %Används för att skapa flödesvektorn "Qvektor"  
                    %från talet "Qslukbeg" 
Qvektor= Qslukbeg.*Ettor;%Slukvolymsvektor 

  
%Beräkning av vattenvolymen som måste spillas förbi kraftstationen vid full 
%drift av båda turbinerna samt lagring av denna data i variabeln "Spill" 

  
Spill = Maxtillgflode-Qvektor; %Spillflödet 

  
Spill(Spill<0) = 0; %Alla negativa spill-värden (orealistiska) sätts till 
                    %noll då inget spillflöde förekommer 

  
%Beräkning av den volym som kan tillvaratas i kraftverket------------------ 

  
Tillvarata =Maxtillgflode; %Ny variabel "Tillvarata" sätts lika med  
                           %"Maxtillgflode" för att inte ändra på 
                           %ursprungsvariabeln då begränsningar görs nedan. 

  
Beg = Tillvarata; %"Lilla", "Stora", "Nyturb" används i   
                  %uträkningar för elenergi,där nedan kommande  
                  %begränsningar av "Tillvarata" inte skall vara med. 

  
Tillvarata(Tillvarata>Qvektor) = Qslukbeg; %För att "Tillvarata" inte skall 
                                          %kunna bli större än den totala 
                                          %slukvolymen hos turbinerna sätts 
                                          %alla flöden större än "Qtot"  
                                          %lika med "Qtot" 

                                        
Qbeggrans = Qslukbeg*0.25;  %Gränsen för flöde som kan tillvaratas av  
                            %turbinen sätts till 15% av slukvolymen. 

                          
Beg(Beg<Qbeggrans)= 0;%Flöden lägre än den nedre gränsen  
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                                  %sätts till noll 
Beg(Beg>Qslukbeg)=Qslukbeg;  %Flöden större än turbinens  
                                         %slukvolym sätts till  
                                         %slukvolymen 

                                           
%Fasta parametrar---------------------------------------------------------- 
Hfall = 5.0; %Fallhöjden [m] 
Dens = 1000; %Vattnets densitet[kg/m^3] 
g = 9.82; %Tyngdaccelerationen [m/s^2] 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Energiberäkningar%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%Spilld energi------------------------------------------------------------- 
Pspill=Dens*Hfall*g*Spill; %Beräkning av effekten som spills förbi  
                           %kraftverket 

  
E=0; % Loop-variablen E får initialvärdet 0 
for n = 1:8035              %Loop som räknar ut energin för varje värde i  
    E = E+(Pspill(n)*24);   %i flödesvektorn (varje dag) utifrån 
end                         %effekten vilken multipliceras med 24  
                            %timmar och summeras till en total energin 
                            %för hela mätperioden 

                             
Espill=((E/length(F))*365)/1000000; %Energin som spills i genomsnitt  
                                    %på ett år [MWh/år]. Beräknas genom att 
                                    %den totala energin för hela 
                                    %mätperioden divideras med antalet 
                                    %mätvärden, multipliceras med antalet 
                                    %dagar på ett år och divideras med 
                                    %1000000 för att få MEGAwatttimmar. 

  
%Tillvaratagen energi------------------------------------------------------ 

  
Ptillvara=Dens*g*Hfall*Tillvarata;  %Beräkning av effekten som kan  
                                    %tillvaratas i kraftverket  

                              
Et=0;% Loop-variablen Et får initialvärdet 0 
for n = 1:8035                  %Loop som räknar ut energin för varje värde   
    Et = Et+(Ptillvara(n)*24);  %i flödesvektorn (varje dag) utifrån   
end                             %effekten vilken multipliceras med 24    
                                %timmar och summeras till en total energin 
                                %för hela mätperioden 

                                 
Etillvara=((Et/length(F))*365)/1000000; %Energin som spills i genomsnitt  
                                        %på ett år [MWh/år]. Beräknas genom  
                                        %attden totala energin för hela 
                                        %mätperioden divideras med antalet 
                                        %mätvärden, multipliceras med  
                                        %antalet dagar på ett år och  
                                        %divideras med 1000000 för att få  
                                        %MEGAwatttimmar. 

                                         

  
%Energi från begagnade turbinen--------------------------------------------

---- 
Pbeg = Dens*g*Hfall*Beg; %Beräkning av effekten från den stora  
                         %turbinen 
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Es=0; % Loop-variablen El får initialvärdet 0 
for n = 1:length(Beg) %Loop som räknar ut energin för varje värde i 
    Es = Es+(Pbeg(n)*24); %i flödesvektorn (varje dag) utifrån effekten 
end                         %vilken multipliceras med 24 timmar och   
                            %summeras till en total energi för hela  
                            %mätperioden 

                             
Ebegtillvara=((Es/length(F))*365)/1000000; %Energin som tillvaratas i den  
                                             %stora turbinen i genomsnitt   
                                             %på ett år[MWh/år]. Beräknas 
                                             %genom att den totala energin 
                                             %för hela mätperioden  
                                             %dividerasmed antalet  
                                             %mätvärden,multipliceras med  
                                             %antalet dagar på ett år och  
                                             %divideras med 1000000 för att  
                                             %få MEGAwatttimmar    

  

  
%----------------------------ELEKTRISK EFFEKT------------------------------ 
Verkgenerator = 0.90; %Verkningsgrad för generator 
Verkturbin = 0.80; %Verkningsgrad turbin 

  
%Förluster i kanal beräknat med Mannings ekvation-------------------------- 

  
visk = 1.5*10^-6;%Vattnets kinematiska viskositet [m^2/s] 
Vatten = 1.22; %Vattendjupet i kanalen då den grävts ur (visas i 

ritning)[m] 
Kanalb = 2.5; %Kanalbredden [m]  

  
Rhydkan =  (Vatten*Kanalb)/(2*Vatten+Kanalb);%Kanalens hydrauliska radie 

[m] 
Lkanal = 85; %Kanalens längd [m] 
Akanal = Vatten*Kanalb; % Kanalens area, antages ha rektangulärt  
                        % tvärsnitt [m^2] 
Dhydkan = 4*Rhydkan; %Kanalens hydrauliska diameter [m] 

  

  
ukanal= Tillvarata/Akanal;%Strömmningshastigheten beräknat med flöde 
                          %och kanalens area [m/s] 

  
Manning = 50; %Manningstal enl. tabell 3.1 s86 Vassdragshåndboka 1998 

  
DHkanal = (Lkanal*ukanal.^2)/((Manning.^2)*(Rhydkan^(4/3)));%Förlusten i  
                                                            %kanalen  
                                                            %beräknat med  
                                                            %mannings- 
                                                            %ekvation [m] 

  
%Beräkning av energiförlust i kanalen 
Effforkan=Dens*g*DHkanal.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster i  
                                      %kanalen 
Pnk=0;% Loop-variablen Pnk får initialvärdet 0 
for n = 1:length(Effforkan)      %Loop som räknar ut energin för varje 
    Pnk = Pnk+(Effforkan(n)*24); %värde i flödesvektorn (varje dag) utifrån  
end                              %effekten vilken multipliceras med 24  
                                 %timmar och summeras till en total energi  
                                 %för hela mätperioden 
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Enforkan=((Pnk/length(F))*365)/1000000; %Energin som förloras i kanalen 
                                        %i genomsnitt på ett år[MWh/år]. 
                                        %Beräknas genom att den totala 
                                        %energin för hela mätperioden 
                                        %divideras med antalet mätvärden, 
                                        %multipliceras med antalet dagar 
                                        %på ett år och divideras med  
                                        %1000000 för att få MEGAwatttimmar  

  
%Förluster i galler beräknat med Kirchmers ekvation------------------------ 

  
Kgaller = 2.42; %Gallrets formfaktor från figur 12 
sgaller = 0.005; %Godstjockleken [m] 
bgaller = 0.025; %Spaltbredden [m] 
Breddgaller = 1.3; %Bredden på intagsgallret [m] 
Hojdgaller = 1.22; %Vattenhöjd vid intaget [m]                            

  
Agaller=Breddgaller*Vatten; %Gallerarea utan hänsyn till vinkel [m^2] 
ugaller = Tillvarata/Agaller; %Vattenhastigheten genom gallret [m/s] 

  
%Beräkning av gallervinkel 
Kat1=1.7; %Känd katet, uppmätt [m] 
Hyp=1.9; %Hypotenusan känd, uppmätt [m] 
Kat2=sqrt(Hyp^2-Kat1^2); %Okänd katet beräknas m.h.a Pythagoras sats [m] 
thetagaller = atan(Kat1/Kat2); %Vinkeln för gallret beräknas [radianer] 

  
%Förlusten i gallret med Kirchmers ekvation 
DHgaller = 

Kgaller*(sgaller/bgaller)^(4/3)*((ugaller.^2)/(2*g))*sin(thetagaller); 

  
%Beräkning av energiförlust genom gallret 
Effforga=Dens*g*DHgaller.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster i  
                                      %kanalen 

                                       
Png=0;% Loop-variablen Png får initialvärdet 0 
for n = 1:length(Effforga)      %Loop som räknar ut energin för varje 
    Png = Png+(Effforga(n)*24); %värde i flödesvektorn (varje dag) utifrån  
end                             %effekten vilken multipliceras med 24 
                                %timmar och summeras till en total energi 
                                %för hela mätperioden 

    
Enforga=((Png/length(F))*365)/1000000; %Energiförlusten per år genom   
                                       %gallret i genomsnitt under  
                                       %mätperioden [MWh] 

                                        
%Förluster i tilloppstub beräknat med Darcy-Weissbachs ekvation------------ 

  
Ltub = 9.40; %Uppmätt längd [m] 
Dtub =1.2; %Uppmätt diameter [m] 
Atub = ((Dtub/2)^2)*pi; %Tubens area [m^2] 
utub = Tillvarata/Atub; %uträknad vattenhastighet i tub [m/s] 
kstub = 0.03; %enl Flowtite 

  
REtub= (utub*Dtub)/(visk); %Beräkning av Reynoldstal 
REtubmax=max(REtub); %Maximala värdet av Reynoldstal 

  
REmin=((Qbeggrans/Atub)*Dtub)/visk; 
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if REmin>2300 

     

  
Tubf= 1/(2*log10((Dtub/2)/kstub+1.74))^2; % Friktionsfaktorn för tuben 

  
DHtub=Tubf*(Ltub*(utub.^2))/(Dtub*2*g);%Fallhöjdsförlusten i tuben [m]         

  
Efffortub=Dens*g*DHtub.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster i  
                                    %tuben [W] 

                                     
Pnt=0;% Loop-variablen Pnt får initialvärdet 0 
for n = 1:length(Efffortub)      %Loop som räknar ut energin för varje 
    Pnt = Pnt+(Efffortub(n)*24); %värde i flödesvektorn (varje dag) utifrån  
end                              %effekten vilken multipliceras med 24 
                                 %timmar och summeras till en total energi  
                                 %för hela mätperioden 

                          
Enfortub=((Pnt/length(F))*365)/1000000; %Energiförlusten per år i tuben i  
                                        %genomsnitt under mätperioden [MWh] 

  
%Engångsförluster i vattenvägar-------------------------------------------- 

  
%Intaget 
Vintag = Tillvarata/Atub; %Vattnets hastighet vid intaget [m/s] 
Kintag = 0.5; %Engångsförlustkoefficient för areaminskning med skarp kant 
Hintag=Kintag*(Vintag.^2/(2*g)); %Fallhöjdsförlust [m] 

  
Effforint=Dens*g*Hintag.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster på  
                                    %grund av intagets skarpa 
                                    %areaförändring 

                                     
Pin=0;% Loop-variablen Pin får initialvärdet 0 
for n = 1: length(Effforint)     %Loop som räknar ut energin för varje 
    Pin = Pin+(Effforint(n)*24); %värde i flödesvektorn (varje dag) utifrån  
end                              %effekten vilken multipliceras med 24 
                                 %timmar och summeras till en total energi  
                                 %för hela mätperioden 

  
 Enforint=((Pin/length(F))*365)/1000000;%Energiförlusten per år i tuben i  
                                        %genomsnitt under mätperioden [MWh] 

  
%Sump 
Vsump = Tillvarata/Atub; %Vattnets hastighet vid inlopp till sump 
Ksump = 1; %Engångsförlustkoefficient för areaökning med skarp kant 
Hsump=Ksump*(Vsump.^2/(2*g)); %Fallhöjdsförlust [m] 

  
Effforsump=Dens*g*Hsump.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster på  
                                     %grund av intagets skarpa 
                                     %areaförändring 

                                     
Psu=0;% Loop-variablen Psu får initialvärdet 0 
for n = 1: length(Effforsump)    %Loop som räknar ut energin för varje 
    Psu = Psu+(Effforsump(n)*24);%värde i flödesvektorn (varje dag) utifrån  
end                              %effekten vilken multipliceras med 24 
                                 %timmar och summeras till en total energi  
                                 %för hela mätperioden 

  
 Enforsump=((Psu/length(F))*365)/1000000;%Energiförlusten per år i tuben i  
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                                        %genomsnitt under mätperioden [MWh] 
%Sugrörskrök 
Abegsug = ((3/pi)/2)^2*pi; % Area för stora turbinens sugrör 
Ksug = 0.3; %Engångsförlustkoefficient mjuk 90°-böj med fläns 

  
Vbegsug = Qslukbeg/Abegsug; % Vattenhastigheten i stora turbinens  
                                 % sugrör [m/s] 
Hbegsug = Ksug*(Vbegsug.^2/(2*g)); %Fallhöjdsförlust [m] 

  
Effforbegsug=Dens*g*Hbegsug.*Qslukbeg; %Effekten som går till  
                                             %förluster på grund av  
                                             %sugrörets avslut 

                                     
Pssu=0;% Loop-variablen Pssu får initialvärdet 0 
for n = 1: length(Effforbegsug)       %Loop som räknar ut energin för  
    Pssu = Pssu+(Effforbegsug(n)*24); %varje värde i flödesvektorn  
end                                     %(varje dag) utifrån effekten 

vilken  
                                        %multipliceras med 24timmar och  
                                        %summeras till en total energi  
                                        %för hela mätperioden 

  
 Enforbegsug=((Pssu/length(F))*365)/1000000; %Energiförlusten per år vid  
                                              %sugrörets utlopp i  
                                              %genomsnitt under mätperioden  
                                              %[MWh] 

  
%Sugrörets utlopp 
Kut = 1; % Engångsförlustkoefficient vid rörets slut 
Hbegut = Kut*(Vbegsug.^2/(2*g)); %Fallhöjdsförlust [m] 

  
Effforbegut=Dens*g*Hbegut.*Tillvarata; %Effekten som går till  
                                           %förluster på grund av sugrörets  
                                           %avslut 

                                     
Pstu=0;% Loop-variablen Pstu får initialvärdet 0 
for n = 1: length(Effforbegut)       %Loop som räknar ut energin för  
    Pstu = Pstu+(Effforbegut(n)*24); %varje värde i flödesvektorn  
end                                    %(varje dag) utifrån effekten vilken  
                                       %multipliceras med 24timmar och  
                                       %summeras till en total energi  
                                       %för hela mätperioden 

  
Enforbegut=((Pstu/length(F))*365)/1000000;%Energiförlusten per år vid  
                                            %sugrörets utlopp i  
                                            %genomsnitt under mätperioden  
                                            %[MWh] 

  

  
%Förluster i utloppskanal beräknat med Mannings ekvation------------------- 

  
utvatten = 1.22; %Vattendjupet i kanalen då den grävts ur [m] 
utkanalb = 2.5; %Kanalbredden [m]  

  
Rhydutkan =  (utvatten*utkanalb)/(2*utvatten+utkanalb); %Utloppskanalens  
                                                        %hydrauliska 
                                                        %radie [m] 
Lutkanal = 41.7; %Utloppskanalens längd [m] 
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Autkanal = utvatten*utkanalb; %Utloppskanalens area,rektangulärt tvärsnitt. 
Dhydutkan = 4*Rhydutkan; % Utloppskanalens hydrauliska radie 

  

  
utkanal= Tillvarata/Autkanal;%Strömmningshastigheten beräknat med flöde 
                             %och kanalens area [m/s] 

  
%Förlusten i kanalen beräknat med manningsekvation [m] 
DHutkanal = (Lutkanal*utkanal.^2)/((Manning.^2)*(Rhydutkan^(4/3)));  

  
%Beräkning av energiförlust i kanalen 
Effforutkan=Dens*g*DHutkanal.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster  
                                          %i kanalen 
Pnutk=0;% Loop-variablen Pnutk får initialvärdet 0 
for n = 1:length(Effforutkan)         %Loop som räknar ut energin för varje 
    Pnutk = Pnutk+(Effforutkan(n)*24);%värde i flödesvektorn (varje dag)  
end                                   %utifrån effekten vilken 
                                      %multipliceras med 24 timmar och  
                                      %summeras till en total energi  
                                      %för hela mätperioden 

                         
Enforutkan=((Pnutk/length(F))*365)/1000000; %Energiförlusten per år i   
                                            %kanalen i genomsnitt under  
                                            %mätperioden [MWh] 

                                                                          

  
%Elenergi från begagnade turbinen------------------------------------------

---- 
Elbeg=(Ebegtillvara-

(Enforkan+Enforga+Enfortub+Enforint+Enforsump+Enforbegsug+Enforbegut+Enforu

tkan))*Verkgenerator*Verkturbin; 

  
Phydfallf=Dens*g*((Hfall*Ettor)-Hintag-Hbegsug-Hbegut-Hsump-DHgaller-

DHkanal-DHtub-DHutkanal).*Qslukbeg; 

  
%Utskrifter av energi och förluster---------------------------------------- 
disp(['Energi från begagnade turbinen utan förluster [MWh/år] = ' 

num2str(Ebegtillvara)]) 
disp(' ') 
disp(['Elektrisk energi från begagnade turbinen medräknat förluster 

[MWh/år] = ' num2str(Elbeg)]) 
disp(' ') 
disp(['Maximal turbineffekt [kW]= ' num2str(max(Phydfallf/1000))]) 
disp(['Maximal generatoreffekt [kW]= ' 

num2str(max(Verkturbin*Phydfallf/1000))]) 
disp(' ') 
disp(['Medelfallhöjdsförlust i inloppskanalen [m]= ' 

num2str(mean(DHkanal))]) 
disp(['Medelfallhöjdsförlust i gallret [m]= ' num2str(mean(DHgaller))]) 
disp(['Medelfallhöjdsförlust i tuben [m]= ' num2str(mean(DHtub))]) 
disp(['Medelfallhöjdsförlust i utloppskanalen [m]= ' 

num2str(mean(DHutkanal))]) 
disp(' ') 
disp(['Energiförlust per år i inloppskanalen [MWh/år]= ' 

num2str(Enforkan)]) 
disp(['Energiförlust per år i gallret [MWh/år] = ' num2str(Enforga)]) 
disp(['Energiförlust per år i tuben [MWh/år] = ' num2str(Enfortub)]) 
disp(['Energiförlust per år i utloppskanalen [MWh/år] = ' 

num2str(Enforutkan)]) 
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disp(' ') 
disp(['Engångsförlust per år vid inloppet [MWh/år]= ' num2str(Enforint)]) 
disp(['Engångsförlust per år vid sumpen [MWh/år] = ' num2str(Enforsump)]) 
disp(['Engångsförlust per år vid sugrörskröken [MWh/år] = ' 

num2str(Enforbegsug)]) 
disp(['Engångsförlust per år vid sugrörets utlopp [MWh/år] = ' 

num2str(Enforbegut)]) 

  
else 
    disp(['FÖR LÅGT REYNOLDS TAL']) 
end 
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25. Matlabkod Energiberakning_Cargo_Kraft_2_52_m3s.m 
% Redovisning av tillgänglig vatteneffekt indelat i spilleffekt och 
% tillvaratagen effekt. Dessa räknas även om till energi uttryckt i MWh/år 
% i genomsnitt över modelleringsperioden (1990-01-01 till 2011-12-31). 
% Till sist redovisas den producerade elektriska energin 

  
%Inläsning av flödesdata från SMHI----------------------------------------- 
xlsread Modelldata.xlsx; 
M= ans; 

  
F= M(:,1); %Matrisens första kolumn innehåller flödesvärden,  
           %dessa lagras i vektorn "F" 

  
%Definition av flöden genom turbin och över damkrön.----------------------- 

  
Fiskflode = 0.5; %min(F); %Flödet över dammkrönet för att underlätta  
                 %fiskvandring enligt krav från Länsstyrelsen 

Gävleborg[m^3/s] 
Maxtillgflode = F-Fiskflode;%Maximalt tillgängligt flöde [m^3/s] 
Maxtillgflode(Maxtillgflode<0)=0; %Vektorn korrigeras för negativa  
                                  %orealistiska flöden. 

  
Qslukny = 2.5; %Nya turbinens slukvolym [m^3/s] 
Qnyturbgrans = 0.1; %Gränsen för flöde som kan tillvaratas av  
                    %turbinen sätts till 0.1m^3/s enl Cargo & Kraft. 

  
Ettor=ones(8035,1); %Används för att skapa flödesvektorn "Qslukvektor"  
                    %från talet "Qslukny" 
Qtotvektor= Qslukny.*Ettor;%Slukvolymsvektor 

  
%Beräkning av vattenvolymen som måste spillas förbi kraftstationen vid full 
%drift av båda turbinerna samt lagring av denna data i variabeln "Spill" 

  
Spill = Maxtillgflode-Qtotvektor; %Spillflödet 

  
Spill(Spill<0) = 0; %Alla negativa spill-värden (orealistiska) sätts till 
                    %noll då inget spillflöde förekommer 

  
%Beräkning av den volym som kan tillvaratas i kraftverket------------------ 

  
Tillvarata =Maxtillgflode; %Ny variabel "Tillvarata" sätts lika med  
                           %"Maxtillgflode" för att inte ändra på 
                           %ursprungsvariabeln då begränsningar görs nedan. 

  
Tillvarata(Tillvarata>Qtotvektor) = Qslukny; %För att "Tillvarata" inte  
                                          %skall kunna bli större än den  
                                          %totala slukvolymen hos turbinen 
                                          %sätts alla flöden större än  
                                          %"Qslukny" lika med "Qslukny" 

                                                                
Tillvarata(Tillvarata<=Qnyturbgrans) = 0;%Flöden lägre än den nedre gränsen  
                                         %sätts till noll                                        

                                        
%Fasta parametrar---------------------------------------------------------- 
Hfall = 5.0; %Fallhöjden [m] 
Dens = 1000; %Vattnets densitet[kg/m^3] 
g = 9.82; %Tyngdaccelerationen [m/s^2] 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Energiberäkningar%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%Spilld energi------------------------------------------------------------- 
Pspill=Dens*Hfall*g*Spill; %Beräkning av effekten som spills förbi  
                           %kraftverket 

  
E=0; % Loop-variablen E får initialvärdet 0 
for n = 1:8035              %Loop som räknar ut energin för varje värde i  
    E = E+(Pspill(n)*24);   %i flödesvektorn (varje dag) utifrån 
end                         %effekten vilken multipliceras med 24  
                            %timmar och summeras till en total energin 
                            %för hela mätperioden 

                             
Espill=((E/length(F))*365)/1000000; %Energin som spills i genomsnitt  
                                    %på ett år [MWh/år]. Beräknas genom att 
                                    %den totala energin för hela 
                                    %mätperioden divideras med antalet 
                                    %mätvärden, multipliceras med antalet 
                                    %dagar på ett år och divideras med 
                                    %1000000 för att få MEGAwatttimmar. 

                                     
%Energi från nya turbinen-------------------------------------------------- 

  
Pny = Dens*g*Hfall*Tillvarata; %Beräkning av effekten från den nya  
                           %turbinen 

  
En=0;% Loop-variablen En får initialvärdet 0 
for n = 1:length(Tillvarata)    %Loop som räknar ut energin för varje värde 

i 
    En = En+(Pny(n)*24);    %flödesvektorn (varje dag)utifrån effekten 
end                         %vilken multipliceras med 24 timmar och   
                            %summeras till en total energi för hela  
                            %mätperioden 

  
Enytillvara=((En/length(F))*365)/1000000; %Energin som tillvaratas i den  
                                          %nya turbinen i genomsnitt på ett  
                                          %år[MWh/år].  
                                          %Beräknas genom att den totala 
                                          %energin för hela mätperioden 
                                          %divideras med antalet mätvärden, 
                                          %multipliceras med antalet dagar 
                                          %på ett år och divideras med  
                                          %1000000 för att få 

MEGAwatttimmar                           

  
%----------------------------ELEKTRISK EFFEKT------------------------------ 
Verkgenerator = 0.90; %Verkningsgrad för generator 
Verkturbin = 0.80; %Verkningsgrad turbin 

  

  
%Förluster i kanal beräknat med Mannings ekvation-------------------------- 

  
visk = 1.5*10^-6;%Vattnets kinematiska viskositet [m^2/s] 
Vatten = 1.7; %Vattendjupet i kanalen då den grävts ur (visas i ritning)[m] 
Kanalb = 3; %Kanalbredden [m]  

  
Rhydkan = (Vatten*Kanalb)/(2*Vatten+Kanalb);%Kanalens hydrauliska radie [m] 
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Lkanal = 85; %Kanalens längd [m] 
Akanal = Vatten*Kanalb; % Kanalens area, antages ha rektangulärt  
                        %tvärsnitt [m^2] 
Dhydkan = 4*Rhydkan; %Kanalens hydrauliska diameter [m] 

  

  
ukanal= Tillvarata/Akanal;%Strömmningshastigheten beräknat med flöde 
                           %och kanalens area [m/s] 

  
Manning = 50; %Manningstal enl. tabell 3.1 s86 Vassdragshåndboka 1998 

  
DHkanal = (Lkanal*ukanal.^2)/((Manning.^2)*(Rhydkan^(4/3)));%Förlusten i  
                                                            %kanalen  
                                                            %beräknat med  
                                                            %mannings- 
                                                            %ekvation [m] 

  
%Beräkning av energiförlust i kanalen 
Effforkan = Dens*g*DHkanal.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster i  
                                        %kanalen 
Pnk=0;% Loop-variablen Pnk får initialvärdet 0 
for n = 1:length(Effforkan)      %Loop som räknar ut energin för varje 
    Pnk = Pnk+(Effforkan(n)*24); %värde i flödesvektorn (varje dag) utifrån  
end                              %effekten vilken multipliceras med 24  
                                 %timmar och summeras till en total energi  
                                 %för hela mätperioden 

  
Enforkan =((Pnk/length(F))*365)/1000000;%Energin som förloras i kanalen 
                                        %i genomsnitt på ett år[MWh/år]. 
                                        %Beräknas genom att den totala 
                                        %energin för hela mätperioden 
                                        %divideras med antalet mätvärden, 
                                        %multipliceras med antalet dagar 
                                        %på ett år och divideras med  
                                        %1000000 för att få MEGAwatttimmar  

  
%Förluster i galler beräknat med Kirchmers ekvation------------------------ 

  
Kgaller = 2.42; %Gallrets formfaktor från figur 12 
sgaller = 0.005; %Godstjockleken [m] 
bgaller = 0.025; %Spaltbredden [m] 
Breddgaller = 1.5; %Bredden på intagsgallret [m]                          

  
Agaller = Breddgaller*Vatten; %Gallerarea utan hänsyn till vinkel [m^2] 
ugaller = Tillvarata/Agaller; %Vattenhastigheten genom gallret [m/s] 

  
%Beräkning av gallervinkel 
Kat1=1.7; %Känd katet, uppmätt [m] 
Hyp=1.9; %Hypotenusan känd, uppmätt [m] 
Kat2=sqrt(Hyp^2-Kat1^2); %Okänd katet beräknas m.h.a Pythagoras sats [m] 
thetagaller = atan(Kat1/Kat2); %Vinkeln för gallret beräknas [radianer] 

  
%Förlusten i gallret med Kirchmers ekvation 
DHgaller = 

Kgaller*(sgaller/bgaller)^(4/3)*((ugaller.^2)/(2*g))*sin(thetagaller); 

  
%Beräkning av energiförlust genom gallret 
Effforga=Dens*g*DHgaller.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster i  
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                                      %kanalen 

                                       
Png=0;% Loop-variablen Png får initialvärdet 0 
for n = 1:length(Effforga)      %Loop som räknar ut energin för varje 
    Png = Png+(Effforga(n)*24); %värde i flödesvektorn (varje dag) utifrån  
end                             %effekten vilken multipliceras med 24 
                                %timmar och summeras till en total energi 
                                %för hela mätperioden 

    
Enforga=((Png/length(F))*365)/1000000; %Energiförlusten per år genom   
                                       %gallret i genomsnitt under  
                                       %mätperioden [MWh] 

                                        
%Förluster i tilloppstub beräknat med Darcy-Weissbachs ekvation------------ 

  
Ltub = 9.40; %Uppmätt längd [m] 
Dtub =1.4; %Uppmätt diameter [m] 
Atub = ((Dtub/2)^2)*pi; %Tubens area [m^2] 
utub = Tillvarata/Atub; %uträknad vattenhastighet i tub [m/s] 
kstub = 0.03; %Flowtite 

  

  
REtub= (utub*Dtub)/(visk); %Beräkning av Reynoldstal 
REtubmin=min(REtub); %Maximala värdet av Reynoldstal 

  
REmin=((Qnyturbgrans/Atub)*Dtub)/visk; 
if REmin>2300 

  
Tubf= 1/(2*log10((Dtub/2)/kstub+1.74))^2; %Friktionsfaktorn för tuben 

  
DHtub=Tubf*(Ltub*(utub.^2))/(Dtub*2*g);%Fallhöjdsförlusten i tuben [m]         

  
Efffortub=Dens*g*DHtub.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster i  
                                    %tuben [W] 

                                     
Pnt=0;% Loop-variablen Pnt får initialvärdet 0 
for n = 1:length(Efffortub)      %Loop som räknar ut energin för varje 
    Pnt = Pnt+(Efffortub(n)*24); %värde i flödesvektorn (varje dag) utifrån  
end                              %effekten vilken multipliceras med 24 
                                 %timmar och summeras till en total energi  
                                 %för hela mätperioden 

                          
Enfortub=((Pnt/length(F))*365)/1000000; %Energiförlusten per år i tuben i  
                                        %genomsnitt under mätperioden [MWh] 

  
%Engångsförluster i vattenvägar-------------------------------------------- 

  
%Intaget 
Vintag = Tillvarata/Atub; %Vattnets hastighet vid intaget [m/s] 
Kintag = 0.03; %Engångsförlustkoefficient för areaminskning med skarp kant 
Hintag=Kintag*(Vintag.^2/(2*g)); %Fallhöjdsförlust [m] 

  
Effforint=Dens*g*Hintag.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster på  
                                    %grund av intagets skarpa 
                                    %areaförändring 

                                     
Pin=0;% Loop-variablen Pin får initialvärdet 0 
for n = 1: length(Effforint)     %Loop som räknar ut energin för varje 
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    Pin = Pin+(Effforint(n)*24); %värde i flödesvektorn (varje dag) utifrån  
end                              %effekten vilken multipliceras med 24 
                                 %timmar och summeras till en total energi  
                                 %för hela mätperioden 

  
 Enforint=((Pin/length(F))*365)/1000000;%Energiförlusten per år i tuben i  
                                        %genomsnitt under mätperioden [MWh] 

  
%Sump 
Vsump = Tillvarata/Atub; %Vattnets hastighet vid inlopp till sump 
Ksump = 0.12; %Engångsförlustkoefficient för areaökning med skarp kant 
Hsump=Ksump*(Vsump.^2/(2*g)); %Fallhöjdsförlust [m] 

  
Effforsump=Dens*g*Hsump.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster på  
                                     %grund av intagets skarpa 
                                     %areaförändring 

                                     
Psu=0;% Loop-variablen Psu får initialvärdet 0 
for n = 1: length(Effforsump)    %Loop som räknar ut energin för varje 
    Psu = Psu+(Effforsump(n)*24);%värde i flödesvektorn (varje dag) utifrån  
end                              %effekten vilken multipliceras med 24 
                                 %timmar och summeras till en total energi  
                                 %för hela mätperioden 

  
 Enforsump=((Psu/length(F))*365)/1000000;%Energiförlusten per år i tuben i  
                                        %genomsnitt under mätperioden [MWh] 
%Sugrörskrök 
Anysug = ((5/pi)/2)^2*pi; % Area för nya turbinens sugrör<-----------------

----------------------------KOLLA UPP; TAGET UR LUFTEN!!! 
Knysug=0; 
Vnysug = Tillvarata/Anysug; % Vattnets hastighet genom nya sugröret 
Hnysug = Knysug*(Vnysug.^2/(2*g)); %Fallhöjdsförlust [m] 

  
Efffornyasug=Dens*g*Hnysug.*Tillvarata; %Effekten som går till  
                                         %förluster på grund av sugrörets  
                                         %avslut 

                                     
Pnsu=0;% Loop-variablen Pnsu får initialvärdet 0 
for n = 1: length(Efffornyasug)         %Loop som räknar ut energin för  
    Pnsu = Pnsu+(Efffornyasug(n)*24);   %varje värde i flödesvektorn  
end                                     %(varje dag) utifrån effekten 

vilken  
                                        %multipliceras med 24timmar och  
                                        %summeras till en total energi  
                                        %för hela mätperioden 

  
 Enfornyasug =((Pnsu/length(F))*365)/1000000; %Energiförlusten per år vid  
                                              %sugrörets utlopp i  
                                              %genomsnitt under mätperioden  
                                              %[MWh] 

  
%Sugrörets utlopp 
Kut = 1; % Engångsförlustkoefficient vid rörets slut 

  
Hnyut = Kut*(Vnysug.^2/(2*g)); %Fallhöjdsförlust [m] 

  
Efffornyaut=Dens*g*Hnyut.*Tillvarata; %Effekten som går till  
                                           %förluster på grund av sugrörets  
                                           %avslut 
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Pnyu=0;% Loop-variablen Pstu får initialvärdet 0 
for n = 1: length(Efffornyaut)         %Loop som räknar ut energin för  
    Pnyu = Pnyu+(Efffornyaut(n)*24);   %varje värde i flödesvektorn  
end                                    %(varje dag) utifrån effekten vilken  
                                       %multipliceras med 24timmar och  
                                       %summeras till en total energi  
                                       %för hela mätperioden 

  
Enfornyaut=((Pnyu/length(F))*365)/1000000;  %Energiförlusten per år vid  
                                            %sugrörets utlopp i  
                                            %genomsnitt under mätperioden  
                                            %[MWh] 

  
%Förluster i utloppskanal beräknat med Mannings ekvation------------------- 

  
utvatten = 1.7; %Vattendjupet i kanalen då den grävts ur [m] 
utkanalb = 3; %Kanalbredden [m]  

  
Rhydutkan =  (utvatten*utkanalb)/(2*utvatten+utkanalb); %Utloppskanalens  
                                                        %hydrauliska 
                                                        %radie [m] 
Lutkanal = 41.7; %Utloppskanalens längd [m] 
Autkanal = utvatten*utkanalb; %Utloppskanalens area,rektangulärt tvärsnitt. 
Dhydutkan = 4*Rhydutkan; % Utloppskanalens hydrauliska radie 

  

  
utkanal= Tillvarata/Autkanal;%Strömmningshastigheten beräknat med flöde 
                             %och kanalens area [m/s] 

  
%Förlusten i kanalen beräknat med manningsekvation [m] 
DHutkanal = (Lutkanal*utkanal.^2)/((Manning.^2)*(Rhydutkan^(4/3)));  

  
%Beräkning av energiförlust i kanalen 
Effforutkan=Dens*g*DHutkanal.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster  
                                          %i kanalen 
Pnutk=0;% Loop-variablen Pnutk får initialvärdet 0 
for n = 1:length(Effforutkan)         %Loop som räknar ut energin för varje 
    Pnutk = Pnutk+(Effforutkan(n)*24);%värde i flödesvektorn (varje dag)  
end                                   %utifrån effekten vilken 
                                      %multipliceras med 24 timmar och  
                                      %summeras till en total energi  
                                      %för hela mätperioden 

                         
Enforutkan=((Pnutk/length(F))*365)/1000000; %Energiförlusten per år i   
                                            %kanalen i genomsnitt under  
                                            %mätperioden [MWh] 

  
%Energi från nya turbinen-------------------------------------------------- 
Elnya=(Enytillvara-Enforkan-Enforga-Enfortub-Enforint-Enforsump-

Enfornyasug-Enfornyaut-Enforutkan)*Verkgenerator*Verkturbin; 

  
Phydfallf=Dens*g*((Hfall*Ettor)-Hintag-Hnysug-Hnyut-Hsump-DHgaller-DHkanal-

DHtub-DHutkanal).*Tillvarata; 

  
%Utskrifter av energi och förluster---------------------------------------- 
disp(['Energi från nya turbinen utan förluster [MWh/år] = ' 

num2str(Enytillvara)]) 
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disp(' ') 
disp(['Maximal tillgänglig effekt [kW]= ' num2str(max(Pny/1000))]) 
disp(['Maximal generatoreffekt [kW]= ' 

num2str(max(Verkturbin*Phydfallf/1000))]) 
disp(' ') 
disp(['Elektrisk energi från nya turbinen med förluster [MWh/år] = ' 

num2str(Elnya)]) 
disp(' ') 
disp(['Medelfallhöjdsförlust i inloppskanalen [m]= ' 

num2str(mean(DHkanal))]) 
disp(['Medelfallhöjdsförlust i gallret [m]= ' num2str(mean(DHgaller))]) 
disp(['Medelfallhöjdsförlust i tuben [m]= ' num2str(mean(DHtub))]) 
disp(['Medelfallhöjdsförlust i utloppskanalen [m]= ' 

num2str(mean(DHutkanal))]) 
disp(' ') 
disp(['Energiförlust per år i inloppskanalen [MWh/år]= ' 

num2str(Enforkan)]) 
disp(['Energiförlust per år i gallret [MWh/år] = ' num2str(Enforga)]) 
disp(['Energiförlust per år i tuben [MWh/år] = ' num2str(Enfortub)]) 
disp(['Energiförlust per år i utloppskanalen [MWh/år] = ' 

num2str(Enforutkan)]) 
disp(' ') 
disp(['Engångsförlust per år vid inloppet [MWh/år]= ' num2str(Enforint)]) 
disp(['Engångsförlust per år vid sumpen [MWh/år] = ' num2str(Enforsump)]) 
disp(['Engångsförlust per år vid sugrörskröken [MWh/år] = ' 

num2str(Enfornyasug)]) 
disp(['Engångsförlust per år vid sugrörets utlopp [MWh/år] = ' 

num2str(Enfornyaut)]) 

  
else 
    disp(['FÖR LÅGT REYNOLDS TAL']) 
end 

 

26. Matlabkod Energiberakning_Begagnad_Turbin.m  
% Redovisning av tillgänglig vatteneffekt indelat i spilleffekt och 
% tillvaratagen effekt. Dessa räknas även om till energi uttryckt i MWh/år 
% i genomsnitt över modelleringsperioden (1990-01-01 till 2011-12-31). 
% Till sist redovisas den producerade elektriska energin 

  
%Inläsning av flödesdata från SMHI----------------------------------------- 
xlsread Modelldata.xlsx; 
M= ans; 

  
F= M(:,1); %Matrisens första kolumn innehåller flödesvärden,  
           %dessa lagras i vektorn "F" 

  
%Definition av flöden genom turbin och över damkrön.----------------------- 

  
Fiskflode = 0.5; %min(F); %Flödet över dammkrönet för att underlätta  
                 %fiskvandring enligt krav från Länsstyrelsen 

Gävleborg[m^3/s] 
Maxtillgflode = F-Fiskflode;%Maximalt tillgängligt flöde [m^3/s] 
Maxtillgflode(Maxtillgflode<0)=0; %Vektorn korrigeras för negativa  
                                  %orealistiska flöden. 

  
Qslukbeg = 1.5; %Stora turbinens slukvolym [m^3/s] 

  
Ettor=ones(8035,1); %Används för att skapa flödesvektorn "Qvektor"  
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                    %från talet "Qslukbeg" 
Qvektor= Qslukbeg.*Ettor;%Slukvolymsvektor 

  
%Beräkning av vattenvolymen som måste spillas förbi kraftstationen vid full 
%drift av båda turbinerna samt lagring av denna data i variabeln "Spill" 

  
Spill = Maxtillgflode-Qvektor; %Spillflödet 

  
Spill(Spill<0) = 0; %Alla negativa spill-värden (orealistiska) sätts till 
                    %noll då inget spillflöde förekommer 

  
%Beräkning av den volym som kan tillvaratas i kraftverket------------------ 

  
Tillvarata =Maxtillgflode; %Ny variabel "Tillvarata" sätts lika med  
                           %"Maxtillgflode" för att inte ändra på 
                           %ursprungsvariabeln då begränsningar görs nedan. 

  
Beg = Tillvarata; %"Lilla", "Stora", "Nyturb" används i   
                  %uträkningar för elenergi,där nedan kommande  
                  %begränsningar av "Tillvarata" inte skall vara med. 

  
Tillvarata(Tillvarata>Qvektor) = Qslukbeg; %För att "Tillvarata" inte skall 
                                          %kunna bli större än den totala 
                                          %slukvolymen hos turbinerna sätts 
                                          %alla flöden större än "Qtot"  
                                          %lika med "Qtot" 

                                        
Qbeggrans = Qslukbeg*0.25;  %Gränsen för flöde som kan tillvaratas av  
                            %turbinen sätts till 15% av slukvolymen. 

                          
Beg(Beg<Qbeggrans)= 0;%Flöden lägre än den nedre gränsen  
                                  %sätts till noll 
Beg(Beg>Qslukbeg)=Qslukbeg;  %Flöden större än turbinens  
                                         %slukvolym sätts till  
                                         %slukvolymen 

                                           
%Fasta parametrar---------------------------------------------------------- 
Hfall = 5.0; %Fallhöjden [m] 
Dens = 1000; %Vattnets densitet[kg/m^3] 
g = 9.82; %Tyngdaccelerationen [m/s^2] 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Energiberäkningar%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%Spilld energi------------------------------------------------------------- 
Pspill=Dens*Hfall*g*Spill; %Beräkning av effekten som spills förbi  
                           %kraftverket 

  
E=0; % Loop-variablen E får initialvärdet 0 
for n = 1:8035              %Loop som räknar ut energin för varje värde i  
    E = E+(Pspill(n)*24);   %i flödesvektorn (varje dag) utifrån 
end                         %effekten vilken multipliceras med 24  
                            %timmar och summeras till en total energin 
                            %för hela mätperioden 

                             
Espill=((E/length(F))*365)/1000000; %Energin som spills i genomsnitt  
                                    %på ett år [MWh/år]. Beräknas genom att 
                                    %den totala energin för hela 
                                    %mätperioden divideras med antalet 
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                                    %mätvärden, multipliceras med antalet 
                                    %dagar på ett år och divideras med 
                                    %1000000 för att få MEGAwatttimmar. 

  
%Energi från begagnade turbinen--------------------------------------------

---- 
Pbeg = Dens*g*Hfall*Beg; %Beräkning av effekten från den stora  
                         %turbinen 

  
Es=0; % Loop-variablen El får initialvärdet 0 
for n = 1:length(Beg) %Loop som räknar ut energin för varje värde i 
    Es = Es+(Pbeg(n)*24); %i flödesvektorn (varje dag) utifrån effekten 
end                         %vilken multipliceras med 24 timmar och   
                            %summeras till en total energi för hela  
                            %mätperioden 

                             
Ebegtillvara=((Es/length(F))*365)/1000000; %Energin som tillvaratas i den  
                                             %stora turbinen i genomsnitt   
                                             %på ett år[MWh/år]. Beräknas 
                                             %genom att den totala energin 
                                             %för hela mätperioden  
                                             %dividerasmed antalet  
                                             %mätvärden,multipliceras med  
                                             %antalet dagar på ett år och  
                                             %divideras med 1000000 för att  
                                             %få MEGAwatttimmar    

  

  
%----------------------------ELEKTRISK EFFEKT------------------------------ 
Verkgenerator = 0.90; %Verkningsgrad för generator 
Verkturbin = 0.80; %Verkningsgrad turbin 

  
%Förluster i kanal beräknat med Mannings ekvation-------------------------- 

  
visk = 1.5*10^-6;%Vattnets kinematiska viskositet [m^2/s] 
Vatten = 1.22; %Vattendjupet i kanalen då den grävts ur (visas i 

ritning)[m] 
Kanalb = 2.5; %Kanalbredden [m]  

  
Rhydkan =  (Vatten*Kanalb)/(2*Vatten+Kanalb);%Kanalens hydrauliska radie 

[m] 
Lkanal = 85; %Kanalens längd [m] 
Akanal = Vatten*Kanalb; % Kanalens area, antages ha rektangulärt  
                        % tvärsnitt [m^2] 
Dhydkan = 4*Rhydkan; %Kanalens hydrauliska diameter [m] 

  

  
ukanal= Tillvarata/Akanal;%Strömmningshastigheten beräknat med flöde 
                          %och kanalens area [m/s] 

  
Manning = 50; %Manningstal enl. tabell 3.1 s86 Vassdragshåndboka 1998 

  
DHkanal = (Lkanal*ukanal.^2)/((Manning.^2)*(Rhydkan^(4/3)));%Förlusten i  
                                                            %kanalen  
                                                            %beräknat med  
                                                            %mannings- 
                                                            %ekvation [m] 
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%Beräkning av energiförlust i kanalen 
Effforkan=Dens*g*DHkanal.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster i  
                                      %kanalen 
Pnk=0;% Loop-variablen Pnk får initialvärdet 0 
for n = 1:length(Effforkan)      %Loop som räknar ut energin för varje 
    Pnk = Pnk+(Effforkan(n)*24); %värde i flödesvektorn (varje dag) utifrån  
end                              %effekten vilken multipliceras med 24  
                                 %timmar och summeras till en total energi  
                                 %för hela mätperioden 

  
Enforkan=((Pnk/length(F))*365)/1000000; %Energin som förloras i kanalen 
                                        %i genomsnitt på ett år[MWh/år]. 
                                        %Beräknas genom att den totala 
                                        %energin för hela mätperioden 
                                        %divideras med antalet mätvärden, 
                                        %multipliceras med antalet dagar 
                                        %på ett år och divideras med  
                                        %1000000 för att få MEGAwatttimmar  

  
%Förluster i galler beräknat med Kirchmers ekvation------------------------ 

  
Kgaller = 2.42; %Gallrets formfaktor från figur 12 
sgaller = 0.005; %Godstjockleken [m] 
bgaller = 0.025; %Spaltbredden [m] 
Breddgaller = 1.3; %Bredden på intagsgallret [m] 
Hojdgaller = 1.22; %Vattenhöjd vid intaget [m]                            

  
Agaller=Breddgaller*Vatten; %Gallerarea utan hänsyn till vinkel [m^2] 
ugaller = Tillvarata/Agaller; %Vattenhastigheten genom gallret [m/s] 

  
%Beräkning av gallervinkel 
Kat1=1.7; %Känd katet, uppmätt [m] 
Hyp=1.9; %Hypotenusan känd, uppmätt [m] 
Kat2=sqrt(Hyp^2-Kat1^2); %Okänd katet beräknas m.h.a Pythagoras sats [m] 
thetagaller = atan(Kat1/Kat2); %Vinkeln för gallret beräknas [radianer] 

  
%Förlusten i gallret med Kirchmers ekvation 
DHgaller = 

Kgaller*(sgaller/bgaller)^(4/3)*((ugaller.^2)/(2*g))*sin(thetagaller); 

  
%Beräkning av energiförlust genom gallret 
Effforga=Dens*g*DHgaller.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster i  
                                      %kanalen 

                                       
Png=0;% Loop-variablen Png får initialvärdet 0 
for n = 1:length(Effforga)      %Loop som räknar ut energin för varje 
    Png = Png+(Effforga(n)*24); %värde i flödesvektorn (varje dag) utifrån  
end                             %effekten vilken multipliceras med 24 
                                %timmar och summeras till en total energi 
                                %för hela mätperioden 

    
Enforga=((Png/length(F))*365)/1000000; %Energiförlusten per år genom   
                                       %gallret i genomsnitt under  
                                       %mätperioden [MWh] 

                                        
%Förluster i tilloppstub beräknat med Darcy-Weissbachs ekvation------------ 

  
Ltub = 9.40; %Uppmätt längd [m] 
Dtub =1.2; %Uppmätt diameter [m] 
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Atub = ((Dtub/2)^2)*pi; %Tubens area [m^2] 
utub = Tillvarata/Atub; %uträknad vattenhastighet i tub [m/s] 
kstub = 0.03; %enl Flowtite 

  
REtub= (utub*Dtub)/(visk); %Beräkning av Reynoldstal 
REtubmax=max(REtub); %Maximala värdet av Reynoldstal 

  
REmin=((Qbeggrans/Atub)*Dtub)/visk; 
if REmin>2300 

     

  
Tubf= 1/(2*log10((Dtub/2)/kstub+1.74))^2; % Friktionsfaktorn för tuben 

  
DHtub=Tubf*(Ltub*(utub.^2))/(Dtub*2*g);%Fallhöjdsförlusten i tuben [m]         

  
Efffortub=Dens*g*DHtub.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster i  
                                    %tuben [W] 

                                     
Pnt=0;% Loop-variablen Pnt får initialvärdet 0 
for n = 1:length(Efffortub)      %Loop som räknar ut energin för varje 
    Pnt = Pnt+(Efffortub(n)*24); %värde i flödesvektorn (varje dag) utifrån  
end                              %effekten vilken multipliceras med 24 
                                 %timmar och summeras till en total energi  
                                 %för hela mätperioden 

                          
Enfortub=((Pnt/length(F))*365)/1000000; %Energiförlusten per år i tuben i  
                                        %genomsnitt under mätperioden [MWh] 

  
%Engångsförluster i vattenvägar-------------------------------------------- 

  
%Intaget 
Vintag = Tillvarata/Atub; %Vattnets hastighet vid intaget [m/s] 
Kintag = 0.5; %Engångsförlustkoefficient för areaminskning med skarp kant 
Hintag=Kintag*(Vintag.^2/(2*g)); %Fallhöjdsförlust [m] 

  
Effforint=Dens*g*Hintag.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster på  
                                    %grund av intagets skarpa 
                                    %areaförändring 

                                     
Pin=0;% Loop-variablen Pin får initialvärdet 0 
for n = 1: length(Effforint)     %Loop som räknar ut energin för varje 
    Pin = Pin+(Effforint(n)*24); %värde i flödesvektorn (varje dag) utifrån  
end                              %effekten vilken multipliceras med 24 
                                 %timmar och summeras till en total energi  
                                 %för hela mätperioden 

  
 Enforint=((Pin/length(F))*365)/1000000;%Energiförlusten per år i tuben i  
                                        %genomsnitt under mätperioden [MWh] 

  
%Sump 
Vsump = Tillvarata/Atub; %Vattnets hastighet vid inlopp till sump 
Ksump = 1; %Engångsförlustkoefficient för areaökning med skarp kant 
Hsump=Ksump*(Vsump.^2/(2*g)); %Fallhöjdsförlust [m] 

  
Effforsump=Dens*g*Hsump.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster på  
                                     %grund av intagets skarpa 
                                     %areaförändring 
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Psu=0;% Loop-variablen Psu får initialvärdet 0 
for n = 1: length(Effforsump)    %Loop som räknar ut energin för varje 
    Psu = Psu+(Effforsump(n)*24);%värde i flödesvektorn (varje dag) utifrån  
end                              %effekten vilken multipliceras med 24 
                                 %timmar och summeras till en total energi  
                                 %för hela mätperioden 

  
 Enforsump=((Psu/length(F))*365)/1000000;%Energiförlusten per år i tuben i  
                                        %genomsnitt under mätperioden [MWh] 
%Sugrörskrök 
Abegsug = ((3/pi)/2)^2*pi; % Area för stora turbinens sugrör 
Ksug = 0.3; %Engångsförlustkoefficient mjuk 90°-böj med fläns 

  
Vbegsug = Qslukbeg/Abegsug; % Vattenhastigheten i stora turbinens  
                                 % sugrör [m/s] 
Hbegsug = Ksug*(Vbegsug.^2/(2*g)); %Fallhöjdsförlust [m] 

  
Effforbegsug=Dens*g*Hbegsug.*Qslukbeg; %Effekten som går till  
                                             %förluster på grund av  
                                             %sugrörets avslut 

                                     
Pssu=0;% Loop-variablen Pssu får initialvärdet 0 
for n = 1: length(Effforbegsug)       %Loop som räknar ut energin för  
    Pssu = Pssu+(Effforbegsug(n)*24); %varje värde i flödesvektorn  
end                                     %(varje dag) utifrån effekten 

vilken  
                                        %multipliceras med 24timmar och  
                                        %summeras till en total energi  
                                        %för hela mätperioden 

  
 Enforbegsug=((Pssu/length(F))*365)/1000000; %Energiförlusten per år vid  
                                              %sugrörets utlopp i  
                                              %genomsnitt under mätperioden  
                                              %[MWh] 

  
%Sugrörets utlopp 
Kut = 1; % Engångsförlustkoefficient vid rörets slut 
Hbegut = Kut*(Vbegsug.^2/(2*g)); %Fallhöjdsförlust [m] 

  
Effforbegut=Dens*g*Hbegut.*Tillvarata; %Effekten som går till  
                                           %förluster på grund av sugrörets  
                                           %avslut 

                                     
Pstu=0;% Loop-variablen Pstu får initialvärdet 0 
for n = 1: length(Effforbegut)       %Loop som räknar ut energin för  
    Pstu = Pstu+(Effforbegut(n)*24); %varje värde i flödesvektorn  
end                                    %(varje dag) utifrån effekten vilken  
                                       %multipliceras med 24timmar och  
                                       %summeras till en total energi  
                                       %för hela mätperioden 

  
Enforbegut=((Pstu/length(F))*365)/1000000;%Energiförlusten per år vid  
                                            %sugrörets utlopp i  
                                            %genomsnitt under mätperioden  
                                            %[MWh] 

  

  
%Förluster i utloppskanal beräknat med Mannings ekvation------------------- 
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utvatten = 1.22; %Vattendjupet i kanalen då den grävts ur [m] 
utkanalb = 2.5; %Kanalbredden [m]  

  
Rhydutkan =  (utvatten*utkanalb)/(2*utvatten+utkanalb); %Utloppskanalens  
                                                        %hydrauliska 
                                                        %radie [m] 
Lutkanal = 41.7; %Utloppskanalens längd [m] 
Autkanal = utvatten*utkanalb; %Utloppskanalens area,rektangulärt tvärsnitt. 
Dhydutkan = 4*Rhydutkan; % Utloppskanalens hydrauliska radie 

  

  
utkanal= Tillvarata/Autkanal;%Strömmningshastigheten beräknat med flöde 
                             %och kanalens area [m/s] 

  
%Förlusten i kanalen beräknat med manningsekvation [m] 
DHutkanal = (Lutkanal*utkanal.^2)/((Manning.^2)*(Rhydutkan^(4/3)));  

  
%Beräkning av energiförlust i kanalen 
Effforutkan=Dens*g*DHutkanal.*Tillvarata; %Effekten som går till förluster  
                                          %i kanalen 
Pnutk=0;% Loop-variablen Pnutk får initialvärdet 0 
for n = 1:length(Effforutkan)         %Loop som räknar ut energin för varje 
    Pnutk = Pnutk+(Effforutkan(n)*24);%värde i flödesvektorn (varje dag)  
end                                   %utifrån effekten vilken 
                                      %multipliceras med 24 timmar och  
                                      %summeras till en total energi  
                                      %för hela mätperioden 

                         
Enforutkan=((Pnutk/length(F))*365)/1000000; %Energiförlusten per år i   
                                            %kanalen i genomsnitt under  
                                            %mätperioden [MWh] 

                                                                          

  
%Elenergi från begagnade turbinen------------------------------------------

---- 
Elbeg=(Ebegtillvara-

(Enforkan+Enforga+Enfortub+Enforint+Enforsump+Enforbegsug+Enforbegut+Enforu

tkan))*Verkgenerator*Verkturbin; 

  
Phydfallf=Dens*g*((Hfall*Ettor)-Hintag-Hbegsug-Hbegut-Hsump-DHgaller-

DHkanal-DHtub-DHutkanal).*Qslukbeg; 

  
%Utskrifter av energi och förluster---------------------------------------- 
disp(['Energi från begagnade turbinen utan förluster [MWh/år] = ' 

num2str(Ebegtillvara)]) 
disp(' ') 
disp(['Elektrisk energi från begagnade turbinen medräknat förluster 

[MWh/år] = ' num2str(Elbeg)]) 
disp(' ') 
disp(['Maximal turbineffekt [kW]= ' num2str(max(Phydfallf/1000))]) 
disp(['Maximal generatoreffekt [kW]= ' 

num2str(max(Verkturbin*Phydfallf/1000))]) 
disp(' ') 
disp(['Medelfallhöjdsförlust i inloppskanalen [m]= ' 

num2str(mean(DHkanal))]) 
disp(['Medelfallhöjdsförlust i gallret [m]= ' num2str(mean(DHgaller))]) 
disp(['Medelfallhöjdsförlust i tuben [m]= ' num2str(mean(DHtub))]) 
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disp(['Medelfallhöjdsförlust i utloppskanalen [m]= ' 

num2str(mean(DHutkanal))]) 
disp(' ') 
disp(['Energiförlust per år i inloppskanalen [MWh/år]= ' 

num2str(Enforkan)]) 
disp(['Energiförlust per år i gallret [MWh/år] = ' num2str(Enforga)]) 
disp(['Energiförlust per år i tuben [MWh/år] = ' num2str(Enfortub)]) 
disp(['Energiförlust per år i utloppskanalen [MWh/år] = ' 

num2str(Enforutkan)]) 
disp(' ') 
disp(['Engångsförlust per år vid inloppet [MWh/år]= ' num2str(Enforint)]) 
disp(['Engångsförlust per år vid sumpen [MWh/år] = ' num2str(Enforsump)]) 
disp(['Engångsförlust per år vid sugrörskröken [MWh/år] = ' 

num2str(Enforbegsug)]) 
disp(['Engångsförlust per år vid sugrörets utlopp [MWh/år] = ' 

num2str(Enforbegut)]) 

  
else 
    disp(['FÖR LÅGT REYNOLDS TAL']) 
end 

 

 


